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Vad är egentligen kön för något?

En enkel fråga med ett komplicerat svar. Varje cell i hela din kropp innehåller genetisk in-
formation om ditt biologiska kön. Samtidigt är de egenskaper vi dagligdags förknippar med 
kön mest kulturella konstruktioner – genus – som kläder, färger, beteenden och lön. Även 
könsidentitet – det självupplevda könet – har seglat upp i diskussionerna. Könsidentitet är 
något de flesta av oss aldrig behöver skänka en tanke, eftersom vår könsidentitet stämmer 
överens med vårt biologiska och kulturella kön. Men för andra präglar diskrepansen mellan 
yttre och inre könsidentitet hela livet. Slutligen har vi juridiskt kön, alltså vad vi skriver in i 
officiella dokument. Det kan vi helt bestämma över själva.

Hur vi väljer att se på kön har politiska konsekvenser. Är det biologi vi syftar på blir egen-
skapen medfödd och mycket svårförändrad. Är det genus vi syftar på kan vi glida in och 
ut ur olika kön hur vi vill. Pratar vi istället om könsidentitet uppstår en massa följdfrågor 
– varför ska just kön vara en fråga som avgörs av våra egen uppfattningar om vilka vi är? 
Varför inte? Och juridiskt kön – vad ska vi med det till? Eftersom vi bestämmer helt själva 
kan vi koppla det till hårfärg om vi vill, men vad fyller det då för funktion? Fyller det någon 
funktion nu?

I Sydasien har man sedan länge pratat om ett tredje kön. Gruppen finns omnämnd i flera 
religiösa texter och utgör en egen kast. Nu kallas de hijras. Främst handlar det om män som 
vill leva som kvinnor. I modern tid har Nepal, Indien, Pakistan, Bangladesh, Nya Zeeland 
och Australien på olika sätt infört möjligheten att registrera sig som tredje kön eller okänt 
kön i officiella dokument.

Det är hög tid att Sverige följer detta initiativ. Efter att Humanisternas hbtq-nätverk förra 
året inkom med en motion i frågan har Humanisterna tagit ställning för införandet av ett 
tredje kön. Det här tema-numret är en del i det ställningstagandet. Vad innebär det, varför 
gör vi det och vad får det för konsekvenser? Sådant är viktigt att diskutera.

Det är inte en helt smärtfri diskussion, som de av er som hänger på sociala medier kanske 
märkt. (Å andra sidan är inga diskussioner smärtfria på sociala medier.) Det finns en hel del 
frågor som behöver klaras ut. Ska transsexuella tävla som kvinnor eller män i sport? Hur gör 
man med toaletter, omklädningsrum, fängelser och kvinnohus? När är man mogen nog att 
besluta om att byta kön?

Sådana frågor kan ni fundera över när ni läser det här numret. Vi kommer att få anledning 
att återkomma till frågan, misstänker vi, då det är en del ämnen som inte blir berörda denna 
gång.

Denna vecka vill vi återigen rikta ett särskilt tack till vår praktikant, 
Oliver Filipov Madjar, som hjälpt oss med nyheter, texter och annat 
smått och gott. God läsning!

Janna Aanstoot och Patrik Lindenfors

P.S. Detta nummer är skapat helt utan vår fantastiska humanist och  layoutare Uno von 
Corswant som avled precis innan det var dags att layouta årets första nummer.. Det är med 
stor sorg och saknad som vi själva försökt att knåpa ihop detta nummer. Det kommer att bli 
oändligt tomt och oerhört mycket merjobb utan Unos fantastiskt magiska layoutarskills som 
snabbt och ledigt satte ihop varje nummer av tidskriften under många år.

Tack för allt du bidragit med i förbundet Uno, du har varit en fantastisk energikälla!!
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Humanisterna fördömer Rysslands 
invasion av Ukraina
En humanistisk värld kräver respekt för an-
dra staters demokrati och gränserna. Ukrain-
as folk har vårt fulla stöd.

Världen har sedan Andra världskriget 
varit på väg i rätt riktning med succes-
sivt allt fler demokratier, större frihet 
för människor, allt färre konflikter och 
en allt högre globala välfärd. Den pos-
itiva utvecklingen accelererade när det 
kalla kriget tog slut.

De senaste 15 åren har den positiva 
trenden brutits. Vi ser nu hur auk-
toritära krafter vill ta ifrån folk deras 
frihet och därmed rätt att utveckla sina 
egna samhällen i en humanistisk rikt-
ning.

Putinregimens krig mot Ukraina är ett 
akut hot mot många människors liv, 
men också ett hot mot en humanistisk 
utveckling i hela vår del av världen. Det 
är viktigt hur den civiliserade världen 
reagerar. Det finns fler än Vladimir Pu-
tin som vill annektera grannländer.

Det tunga ansvaret faller nu på var 
och en av oss, på civilsamhällets mån-
ga organisationer och på våra politiker. 
Lägg partipolitiken åt sidan och samlas 
i stället kring demokratin, mänskliga 
rättigheter och humanism. Stötta de 
hjälporganisationer som finns på plats 
i Ukraina och har förmåga att avhjälpa 
den akuta mänskliga krisen. Vi måste 
alla vara uppmärksamma på den in-
formationskrigföring som pågår. Kon-
trollera källor och undvik sprida desin-
formation. Ingen kan göra allt, alla kan 
göra något.

“Rysslands invasion av Ukraina är ett klart 
brott mot en demokratisk stats suveränitet. 
Utvecklingen mot en fredligare och mer 
demokratisk värld har tagit ett stort steg bakåt. 
Vi bör samlat stå upp för Ukraina i denna 
tid av nöd”, säger David Rönnegard, 
Humanisternas ordförande.

Colombia avkriminaliserar abort
I ett historiskt beslut har Colombia le-
galiserat abort till vecka 24. Det är lan-
dets konstitutionsdomstol som fattat 
beslutet.

Mexico avkriminaliserade abort förra 
året. I Equador har man nu fattat beslut 
om att aborter är tillåtna vid våldtäkt.

EU-domstol om högre krav för 
bidrag
EU-domstolen har bedömt att EU 
medlemar som inte lever upp till rättstat-
sen principer kan få sitt bidrag indraget 
rapporterar TT. Det innebär att över-
klagan som presenterats av Polen och 
Ungern avslagits av EU-domstolen. 
EU-domstolen underbygger direktivet 
med att fokusera på rättstatsändringar 
inom EU-länder som begränsar yttran-
defriheten. 

Pensionerade påven Benedict ber 
om förlåtelse
Pensionerade påven Benedict ber om 
förlåtelsen för hanteringen av scan-
dalerna som berört kyrkan under hans 
period som biskop i Munich. Benedict 
menar att han inte gjort något fel efter 
att ha blivit kritiserad i fyra specifika fall 
när han var biskop.  

Dopbarriären är över på Irland
Det Irländska parlamentet ändrade lag-
stifning 2018 så att katolska skolor inte 
längre kan använda dop som ett antag-
ningskriterium för barn att bli antagna 
till skolan. Denna ändring i lagstifning 
visar är en bidragande faktor till att dop 
på Irland och speficikt i Dublin min-
skat med 10% mellan 2018-2019.

N Y H E T E R
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N Y H E T E R

Uno von Corswant 1950 01 30 – 2022 02 24

Det är med stor sorg förbundsstyrelsen mottog beskedet att Uno von Corswant, 72 år, avlidit odramatiskt och 
mitt i steget. Uno har under sin tid som medlem i Humanisterna varit en enormt hjälpsam och engagerad person 
som alltid fått allt att upplevas som om det skett utan ansträngning även om vi förstått vilken stor uppoffring 
våra många förfrågningar inneburit. Han har på helt ideell basis ansvarat för att layouta Humanisten, hjälpt oss 
med att ta fram och trycka alla våra broschyrer och också låtit oss hålla seminarier i den gamla Järnvägsbygg-
naden Blå Station under Almedalsveckan i Visby.

Uno har alltid fått allt att verka enkelt och ingen av oss har någonsin hört honom uttrycka att något inte går 
att ordna. Snarare har han alltid uttryckt stort tålamod och en genuin önskan att få bidra till förbundets arbete. 
Förutom sin hjälpsamhet kommer vi alltid minnas Uno som en kreativ och konstnärlig person. Strax innan han 
avled hade han en konstutställning som det skrevs mycket om i de lokala tidningarna på Gotland och som mån-
ga av oss såg fram emot att besöka. Nu hänger hans tidigare konst istället hemma hos många av oss som en fin 
påminnelse om denna sanna humanist som nu somnat in och han lämnar efter sig stor sorg och saknad.

Foto: Magnus Ihreskog
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Humanisterna har under mån-
ga år arbetat för att staten ska 
vara livsåskådningsneutral, det vill 
säga att religiösa och icke-religiösa 
livsåskådningar ska likabehandlas. 
Detta är något vi finner principiellt 
rätt och som har stöd i Europeis-
ka konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna.

För sex år sedan, 2016, tillsatte re-
geringen en utredning om översyn 
av statens stöd till trossamfund, 
vilket inkluderade en översyn av la-
gens definition av begreppet tros-
samfund. Trots att utredningen gav 
goda argument för livåskådnings-
neutralitet, så bibehöll den i sitt 
förslag begreppet ”trossamfund” 
med ett krav på att religiös verksam-
het ska bedrivas.

Detta är märkligt eftersom reli-
gionsfrihet är utredningens hu-
vudargument för att staten ska stöd-
ja trossamfunden och detta görs 
med hänvisning till Europakonven-
tionen. I konventionens artikel 9.1 
står det att friheten handlar om ”re-
ligion eller tro” och med ”tro” avses 
icke-religiösa övertygelser. Detta har 
bekräftats av Europadomstolens 
tillämpning, som visat att exempel-
vis både ateism och veganism är 
enligt konventionen skyddade över-
tygelser.

Eftersom införandet av en ny lagtext 
dragit ut på tiden (det har nu gått 
fyra år sedan utredningen lämnade 
sitt förslag) behöver vi söka andra 
vägar för att påverka lagstiftningen i 
en sekulär riktning. Det är både vik-
tigt vad som står i lagar och förord-

ningar, och hur dessa tillämpas.

För att testa om dagens lag tilläm-
pas livsåskådningsneutralt valde 
Humanisternas förbundsstyrelse att 
2021 skicka en ansökan till Kam-
markollegiet om registrering av Hu-
manisterna som trossamfund. Detta 
gjordes eftersom likabehandling är 
principiellt rätt och för att det är 
viktigt för Humanisterna som or-
ganisation.

Först och främst vill vi att stat-
en ska likabehandla och erkänna 
vår livsåskådning. Detta öppnar 
exempelvis upp för deltagande i 
olika sammanhang där idag tros-
samfund möts. Det kan handla om 
kommunala samarbetsforum eller 
minnesceremonier i samband med 
katastrofer. Vi är övertygande om 
att Humanisterna och det sekulära 
perspektivet har mycket att tillföra i 
dessa sammanhang.

För det andra kan trossamfund ges 
tillstånd att utse förrättare av jurid-
isk vigsel. Detta vore ett stort plus 
för våra officianter och skulle un-
derlätta för de brudpar som väljer 
en humanistisk vigsel. 

Slutligen kan trossamfund ansö-
ka om bidrag via Myndigheten för 
stöd till trossamfund. Detta skulle 
ekonomiskt stärka vår verksamhet 
och kunna vara en framtida delfi-
nansiering av vår hjälpverksamhet 
”Humanistisk medmänniska”.

I början av februari meddelade 
Kammarkollegiet att de avslagit vår 
ansökan om registrering som tros-
samfund. Detta gjordes utifrån en 
teknikalitet, då de ansåg att styrels-

en enligt Humanisternas stadgar 
behövde ett uppdrag från kongress 
för att göra en ansökan. Därför avs-
er styrelsen lägga ett förslag till Hu-
manisternas kongress i april om att 
göra en ny ansökan om registring av 
Humanisternas som trossamfund.

Detta innebär inte att vi ska förän-
dra vår verksamhet, våra ställning-
staganden i olika frågor, eller hur vi 
ser på oss själva som organisation. 
Det handlar om att staten ska lika-
behandla livsåskådningar. Vi hade 
mycket hellre föredragit registrering 
som ”livsåskådningsorganisation”, 
men nu används benämningen 
”trossamfund”. Även ett trossam-
fund kan som ledstjärna anamma 
den intellektuella moralens maxim, 
som Ingemar Hedenius myntade: 
Att tro på något om och endast om 
man har goda skäl att hålla det för 
sant.

David Rönnergard 
ordförande Humanisterna

Ulf  Gustafsson 
förbundssekreterare

Humanisterna bör accepteras
som ett sekulärt trossamfund
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Låt oss ta en vandring på tunn is. 

Könet, att vara eller icke vara? 

Kanske är detta den fråga som idag upprör 
mest, då var sida anser sin ståndpunkt som 
självklar. För att skapa en sorts klarhet, 
kanske främst för mig själv, vill jag göra en 
ansats till en sekulärhumanistisk hållning. 

Min utgångspunkt är att försöka hålla mig 
till både det som är sant och det som är bra 
för oss människor. Det som är sant utgörs 
av verklighetens beskaffenhet, och det 
som är bra utgörs av hur människor vill bli 
behandlade. Jag vill reflektera över om det 
finns biologiskt kön, och om könsidentitet 
är bra för oss. 

Ifrågasättande av könets biologiska ex-
istens handlar främst om två argument. 
Dels att kön endast är en social konstruk-
tion utifrån samhällets normer. Dels att 
den mänskliga biologin inte är binär då 
det finns ett könsmässigt spektrum, och 
därför är uppdelningen i ”man” och ”kvin-
na” missvisande. 

Att kön uteslutande skulle vara en social 
konstruktion kan inte stämma eftersom 
kön är kopplat till vår fortplantning som 
inte är en social konstruktion. Psykologis-
ka attribut som ”manlig” och ”kvinnlig” 
kan vara socialt konstruerade, eller i alla 
fall socialt påverkade, men detta ändrar 
inte i grunden hur vår art får avkommor. 
Viss biologi måste finnas på plats för att 
det ska bli barn. 

Det stämmer dock att människans köns-
biologi inte helt kan kategoriseras som 
”man” eller ”kvinna”. Biologiskt finns det 
en andel personer, mellan 0,018% upp till 
1,7% (beroende på hur man räknar), som 
klassas som ”intersex”. Inom begreppet 
ryms personer som har andra könskromo-
somer än XX och XY, och personer som 
inte har de fysiska könsattribut (fenotyp) 
som förknippas med XX och XY. Således 
är kön biologiskt icke-binärt, strikt taget, 
men de allra flesta är inte intersex. För 
merparten är de biologiska klassificerin-
garna av ”man” och ”kvinna” inte miss-
visande, även om det finns nyanser. 

Jag är inte biolog, och vill helst inte tram-
pa i det jag inte bemästrar, men det är här 
jag landar vad gäller könsbiologi. Distink-

ta kön finns som del av den biologiska ver-
kligheten eftersom det krävs för människans 
förökning, och benämningarna ”man” eller 
”kvinna” är inte biologiskt missvisade för 
majoriteten. 

Människan är emellertid en tänkande varelse 
och frågan om könsidentitet behöver inte 
följa vår kropp. Ur ett sekulärhumanistiskt 
perspektiv är din biologi oväsentlig (förutom 
att vara människa). Det som är väsentligt är 
hur du betraktar dig själv och hur du vill bli 
behandlad. Det är därför självklart att du får 
identifiera dig hur du vill och andra borde 
helst behandla dig som du vill, på det stora 
hela. Frågan kvarstår dock om könsidentitet 
är bra för oss?

Är köndistinktionen så skadlig att vi vill bli 
av med den? I vissa fall är det så. Vi vill ha ett 
jämställt samhälle utan könsdiskriminering i 
vare sig arbetsliv eller politik, och i dessa fall 
borde vi oftast helt bortse från kön. I andra 
sammanhang uppfyller kön dock funktioner 
som vi kanske inte vill vara utan.

Din personliga identitet består av en mängd 
identitetsmarkörer, där din könsidentitet trol-
igtvis är en sådan markör. För vissa personer 
är könsidentitet oväsentligt då de saknar eller 
avstår från könsidentitet. Men lejonparten 
av människor idag använder kön som en 
identitetsmarkör. Det betyder att det finns 
många som värdesätter kön som del av sin 
identitet.  Dessutom, utan könsidentitet 
som del av vårt språk tappar vi substantiv 
som ”mamma”, ”pappa”, ”mormor”, ”far-
far” o.s.v.  Begreppen ”förälder” och ”gam-
melförälder” beskriver inte lika mycket om 
familjeförhållanden. 

Ett slags frihetsideal vore att få bli behandlad 
helt utifrån vår egen personliga identitet. Vi 
bör exempelvis använda varandras önskade 
pronomen, och kön bör inte påverka civila 
rättigheter. Hur vi behandlar varandra kan 
på många sätt frikopplas från vårt biologiska 
kön. Men det kan nog inte frikopplas helt. Vi 
lever med de kroppar vi har. 

För att vi ska bli rätt och rättvist behandlade 
är könsbiologi och könsidentitet ibland rele-
vant, och ibland irrelevant. Frågan är när det 
är relevant?

Är kön något som samhället behöver veta? 
Bör vårt kön vara privat tills vi väjer att göra 
det offentligt? Idag registreras vårt biologiska 

kön av förlossningsläkaren (enligt hens up-
pfattning), och det är detta kön som i regel 
anges i vårt pass. För de flesta orsakar det-
ta inget problem då könsbiologi och kön-
sidentitet överensstämmer. Men, det är en hel 
del individer som upplever att en diskrepans 
mellan det registrerade könet och sin kön-
sidentitet är problematisk. I dessa fall är det i 
Sverige möjligt att byta juridiskt kön.

Vissa vill dock inte identifiera sig alls med 
kön. Det är därför fullt rimligt att introduc-
era ett tredje juridiskt kön. Detta ger lika rät-
tigheter utan att det går ut över någon annan. 
Att göra sig av med det juridiska könet helt 
och hållet vore emellertid en orättvisa mot 
alla dem som idag vill behålla det.  

Könsidentitet är relevant, eller irrelevant, 
beroende på vem du är, och ingen bör påtvin-
gas en personlig identitetsmarkör. Din köns-
biologi är dock på det stora hela medfödd, 
vilket är mycket relevant för din medicinska 
vård. Din könsbiologi påverkar vilka sjuk-
domar du kan få och vilka undersökningar 
du blir kallad till. Staten måste inte veta din 
könsbiologi, men det borde åtminstone din 
vårdutförare få veta. 

Respekt för människors personliga identitet, 
vare sig det handlar om kön eller någon an-
nan markör, är inte det samma som att före-
språka identitetspolitik. Givetvis ska grupper 
få gehör för orättvisor, men inte på grund 
av sin identitet, utan i egenskap av att vara 
människa. Målet är inte ett samhälle där oli-
ka identitetsgrupperingar konkurrerar om 
olika särintressen mot varandra. Målet är ett 
samhälle där just ens identitet inte ska utgöra 
någon grund för diskriminering. Målet är ett 
rättvist samhälle med lika villkor för alla som 
individer.

Den sekulärhumanistiska hållningen är i 
slutändan ganska enkel. Vi vill skapa en värld 
som främjar människors livsviljor utan att 
livsviljor kolliderar. Det kräver att vi har stor 
respekt för personlig identitet samtidigt som 
vi har med oss en biologisk förankring när 
det är medicinskt relevant. 

Tack för att du följde med på denna vandring. 
Jag hoppas att isen höll.

David Rönnegard
Ordförande förbundet Humanisterna

Det humanistiska könet
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

KÖN
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En av orsakerna till varför vi har det här 
temanumret handlar om att Humanister-
na fattat ett kongressbeslut om att arbeta 
för införandet av ett tredje kön. Här kan 
ni läsa motionstexten och det påföljande 
kongressbeslutet.

Motion till Humanisternas 
kongress 2021
Humanisterna har en lång historia 
av att försvara hbtq-personers rät-
tigheter, som en del av de mänskliga 
rättigheterna. Vi sätter individen i 
centrum och alla människor ska be-
handlas lika inför lagen. Många in-
dividers identitet passar inte in i da-
gens uppdelning i två juridiska kön. 
Samtidigt är det inte nödvändigt att 
staten registrerar människors kön i 
juridiska sammanhang.

I situationer där det kan vara av 
nytta att registrera kön, t.ex. inom 
sjukvården görs detta bäst utifrån 
det aktuella behovet. Det är dock 
ofta just här som problemen uppstår 
eftersom juridiskt kön är en bokstav 
i pass samt tredje siffran i person-
numret som gör det svårt (ibland 
omöjligt) för transpersoner och 
personer med könsvariation, att få 
adekvat vård, t.ex. är det svårt/omö-
jligt för transsexuella män att boka 
tid för mammografi, ultraljud och 
förstås journalföras vid förlossning 
o.s.v. Dessa problem uppstår p.g.a. 
att de juridiska könen är begränsade 
till två.

Ett tredje juridiskt kön (icke-binär) 
är inte en perfekt lösning eftersom 
det klumpar ihop personer som inte 
är lika på annat sätt än att de inte 

passar in i den rådande ordningen.

Långsiktigt är det därför bäst om 
staten helt upphör registrera jurid-
iskt kön. Eftersom detta förmodli-
gen inte är aktuellt i närtid är ändå 
ett tredje juridiskt kön ett steg i rätt 
riktning. Ett antal länder har infört 
ett tredje juridiskt kön, så det finns 
erfarenhet att ta del av för den in-
tresserade.

Humanisternas hbtq-nätverk 
föreslår kongressen att besluta:
• att ta ställning för införandet av ett 
tredje juridiskt kön.

• att ta ställning för att i förlängnin-
gen avskaffa juridiska kön.

Humanisternas hbtq-nätverk

Johan Ericsson Qvist &
Maria-Elida Lundberg

Kongressens beslut
• att bifalla motionens första att-sats: 
att Humanisterna tar ställning 
för ett införande av ett tredje ju-
ridiskt kön

• att avslå motionens andra att-sats: 
att Humanisterna tar ställning för 
att i förlängningen juridiska kön 
avskaffas

Humanisternas kongressbeslut om att 
arbeta för införandet av ett tredje kön

KÖN
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Garderoben står vidöppen och allehanda per-
soner kommer ut ur den med annan sexuell 
läggning, sexuell praktik, könsidentitet och 
könsuttryck än vad vi varit vana att möta ute i 
samhället. Det är av godo när folk vågar och 
tillåts att vara de de själva önskar vara. Att leva 
i ett samhälle som accepterar och respekterar 
andra människor, oavsett vilka de är, (så länge 
deras sätt att leva inte skadar andra medmän-
niskor) är en fundamental rättighet som gäller 
människor oavsett om de är transkvinnor, 
pingstvänner eller vita medelålders män.

Här kommer en liten faktatext med informa-
tion från garderoben som ni kan ha när ni 
orienterar er i HBTQI-djungeln. Tänk på att 
även om personer passar in i definitionen av 
ett visst begrepp, är det inte säkert att hen är 
bekväm med att använda ordet om sig själv.

HBTQI
HBTQI
Ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuel-
la, transpersoner, queera och intersexperson-
er. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, 
alltså vem man blir kär i eller attraherad av. T:et 
handlar om hur man definierar och uttrycker 
sitt kön. Queer kan röra sexuell läggning, kön-
sidentitet, relationer och/eller sexuell praktik 
men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt 
förhållningssätt till rådande normer. I:et hand-
lar om att kroppen bryter mot normer kring 
kön. 

Queer
Queer kan innebära olika saker. I förkortnin-
gen “hbtqi” brukar queer stå för queer som 
identitet, att vara queer. Det innebär att på 
något sätt bryta mot normer kring kön, sex-
ualitet och/eller relationer, exempelvis genom 
att vara transperson, ha en icke-monogam re-
lation eller att skaffa barn med en vän istället 
för en kärlekspartner. Det kan även innebära 
att inte vilja eller kunna definiera sitt kön eller 
sin sexuella läggning. Begreppet queer kan 
även syfta på queerteori eller queeraktivism, 
vilka båda grundar sig i idéer om ifrågasätta 
normer kring kön och sexualitet och granska 
hur det hänger samman med makt och in-
flytande.

SEXUALITET
Sexuell läggning
Sexuell läggning handlar om vem en person 
blir attraherad av eller blir kär i. Enligt svensk 
diskrimineringslag finns det tre olika sexuella 
läggningar: Heterosexuell, bisexuell och ho-
mosexuell. I praktiken använder dock person-
er fler ord än just homo, hetero och bi för att 
beskriva sin sexuella läggning.

Asexuell
Asexualitet är att inte känna sig attraherad av 
andra, att inte känna sexlust eller inte känna 
sig intresserad av att ha sex. För en del per-
soner är asexuell det ord man använder för 
att beskriva sin sexuella läggning. Ordet kan 
också användas som ett paraplybegrepp och 
då inkludera “demisexuell” – att känna sexuell 
attraktion till en annan person först efter att 
ett djupt emotionellt band har uppstått, eller 
“autosexuell” – att enbart vilja ha sex med sig 
själv. 

Homosexuell, gay
En person som blir kär i och/eller attraherad 
av någon av samma kön.

Heterosexuell
En person som blir kär i och/eller attraherad 
av någon av ett annat kön än det egna.

Bisexuell
En person som blir kär i och/eller attraherad 
av människor oavsett kön, eller av fler än ett 
kön.

Pansexuell
En person som blir kär i och/eller attraherad 
av människor av alla kön, eller som blir kär 
i och/eller attraherad av människor oavsett 
kön. 

Monogam
En person som har sexuella relationer med en 
person i taget kan kalla sig monogam. Ibland 
används även ordet monoamorös om person-
er som blir kära i en person åt gången, inte 
överlappande eller parallellt.

Polyamorös/Polygam
Att ha sexuella och/eller emotionella relation-
er med fler än en person i taget. En person 
som har sexuella relationer med fler än en i 
taget kan kalla sig polygam. En person som 
kan bli kär i fler än en person åt kan kalla sig 
polyamorös. Ofta används bara ordet poly för 
att visa på någon form av flersamhet, vare sig 
det är sexuellt och/eller emotionellt.

Homofobi
En negativ syn på homosexuella eller bisex-
uella, eller att tycka att det är sämre att vara 
homo/bisexuell än heterosexuell. Homofobin 
överlappar ofta med transfobin.

KÖN
Kön
Begreppet kön används ofta för att särskilja 
människor genom att dela in dem i grupperna 
kvinnor och män. Kön är dock mer komplext 
än så och kan brytas ner i fyra olika delar:

• Kropp. Inre och yttre könsorgan, kön-
skromosomer, hormonnivåer samt se-
kundära könskaraktäristika (t.ex. skägg-
växt eller brösttillväxt). Kroppsligt finns 
det inte bara två tydligt avgränsade kön-
skategorier utan en mängd variationer.
• Juridiskt kön. Det kön som står registrerat 
i folkbokföringen, i pass eller legitimation. 
• Könsidentitet. En persons självupplevda 
kön, det vill säga det kön man känner sig 
som och vet att man är (exempelvis kvin-
na, man, genderqueer eller ickebinär). 
• Könsuttryck. Hur en person uttrycker kön 
genom till exempel kläder, kroppsspråk, 
frisyr, röst med mera. 

Dyadisk
En person som inte är intersex kan kallas dy-
adisk. Ordet beskriver normen.

Ickebinär
En person vars könsidentitet inte är kvinna 
eller man. Ickebinär betyder inte samma sak 
för alla som definierar sig som det: en del kän-
ner sig som både tjej och kille, andra att man 
befinner sig mellan de två kategorierna. Mån-
ga ickebinära är inget kön. En del ickebinära 
har könsdysfori och behov att ändra kroppen 
med hormoner och/eller kirurgi. Ibland an-
vänds ickebinär som ett paraplybegrepp för 
olika könsidentiteter som inte följer tvåkön-
snormen. 

Genderqueer (GQ)
En person som identifierar sig som mellan 
eller bortom könskategorierna kvinna och 
man kan kalla sig genderqueer. Genderqueer 
används ibland synonymt med ickebinär.

Vilse i HHBTQI-djungeln?KÖN



Genderfluid
En person vars könsidentitet varierar över tid. 

Pronomen
Till exempel hon, han, hen. som till exempel 
används för personer som är genderqueer 
eller ickebinära. Hen används ibland också i 
situationer då en persons könstillhörighet är 
okänd. Det går inte att se på en person vilket 
pronomen den har. Rätt pronomen är ett sätt 
att bekräfta en persons kön/könsidentitet. 

TRANS
Intersex/intersexvariation
Intersex är då ens medfödda kropp bryter mot 
normer kring kön. Ett antal olika tillstånd och 
diagnoser samlas under detta begrepp. Inter-
sexvariationer är ett medfött tillstånd i vilket 
könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar 
eller äggstockar) eller könsorganens utveck-
ling inte följer det förväntade. Någon som har 
en intersexvariation kan kalla sig för intersex-
person. Du som har en intersexvariation kan 
t.ex. vara man, kvinna eller ickebinär. Intersex 
säger inte någonting om en persons sexuella 
läggning.

Transperson
Att bryta mot normer kring könsidentitet/
könsuttryck och samtidigt identifiera sig med 
begreppet trans. Gemensamt för transperson-
er är att ens könsidentitet och/eller könsutt-
ryck inte stämmer överens med det juridiska 
kön man blev tilldelad när man föddes. Ordet 
trans kommer från latin och betyder ungefär 
“på andra sidan av”, “bortom” eller “gå över/
överskrida”. Trans har ingenting med ens sex-
ualitet att göra.

Transsexuell
En del transpersoner identifierar eller om-
nämner sig som transsexuella. Transsexuell, 
eller transsexualism, är även en av de medicin-
ska diagnoser som ställs för att man ska få till-
gång till könsbekräftande vård och behandling. 
Det finns olika könsdysfori-diagnoser, som 
alla ger tillgång till vård, men just diagnosen 
transsexualism krävs idag för att kunna ändra 
juridiskt kön och genomgå underlivskirurgi. 
Diagnosen ställs av specialiserade könsdys-
fori-team. Att det är en diagnos innebär inte 
att man är sjuk, utan att det finns ett behov av 
vård. Diagnosen är även på väg att döpas om.

Könsdysfori
Könsdysfori är en stark och ihållande käns-
la av att vara tilldelad fel kön, vilket orsakar 
psykiskt lidande och ofta en nedsatt förmåga 

att fungera i vardagen. Könsdysfori kan vara 
kroppslig och/eller social. Kroppslig könsdys-
fori kan innebära att vissa kroppsdelar eller 
en röst kan väcka starkt obehag eller ångest, 
eftersom de inte stämmer överens med ens 
könsidentitet. Social könsdysfori uppstår när 
andra inte behandlar en som det kön man är, 
t.ex. använder fel pronomen. Många transper-
soner, men inte alla, upplever könsdysfori. 
Könsbekräftande vård och behandling gör 
ofta att könsdysforin minskar. 

Könsbekräftande vård
Samlingsbegrepp för olika sätt att förändra 
kroppen så att den stämmer överens med kön-
sidentiteten och för att minska könsdysfori. 
Det kan vara hormonbehandling, olika typer 
av kirurgi, hårborttagning eller röstträning. 
Många personer ändrar även juridiskt kön i 
samband med denna behandling. Benämn-
des tidigare ofta som ”könsbyte” eller “kön-
skorrigering”. Vården ges till transkvinnor, 
transmän och ickebinära. För att få rätt till 
könsbekräftande vård i Sverige krävs en köns-
dysfori-diagnos. 

Transition
Den period då man exempelvis ändrar namn 
och pronomen och genomgår kroppsliga 
förändringar i form av könsbekräftande vård. 

Transkvinna
En transkvinna är en man-till-kvinna-transper-
son som registrerades som pojke vid födseln, 
men har en kvinnlig könsidentitet. Ibland an-
vänds förkortningen MtF (Male-to-Female) 
som synonym.

Transman
En transman är en kvinna-till-man-transper-
son som registrerades som flicka vid födseln, 
men har en manlig könsidentitet. Ibland an-
vänds förkortningen FtM (Female-to-Male) 
som synonym.

Transfobi
En negativ syn på transpersoner eller personer 
vars könsuttryck bryter mot normen, eller att 
tycka att det är sämre att vara transperson än 
cisperson. Överlappar ofta homofobi.

NORMER
Normkritik
En pedagogisk metod för att skapa mer jäm-
likhet i samhället. Det handlar om att flytta 
fokus från individer och det som anses bryta 
mot normer till att titta på normerna i sig, vil-
ka som får fördelar pga dem och vilka som får 
nackdelar. Normkritiken syftar till att skapa 

strategier för förändring av de normer som 
leder till osynliggörande, exkludering eller 
diskriminering.

Cisperson
En person som identifierar sig med könet man 
tilldelades vid födseln. Cispersonsbegreppet 
kom till för att beskriva normen. Ordet “cis” 
är latin och betyder ungefär “på denna sida 
om”. Cis har ingenting med sexualitet att göra. 

Cisnormativitet
Den norm som förutsätter att alla är cisper-
soner, föreställningen om att det bara finns två 
kön och en förväntan på att män ska ha ett 
visst könsuttryck, kvinnor ett annat. Normen 
ger cispersoner privilegier eller fördelar som 
transpersoner kan sakna. 

Heteronormativitet
Heteronormen är en samverkan av olika 
normer kopplat till kön och sexualitet. Enligt 
heteronormen är människor antingen tjej/
kvinna eller kille/man och ingenting annat. 
Kvinnor förväntas vara feminina och män 
förväntas vara maskulina. Alla förväntas vara 
heterosexuella. Att följa normen ger ekonom-
iska, politiska och sociala fördelar. Att bryta 
mot heteronormen kan resultera i bestraffning 
i form av allt från tystnad till våld. (Se även 
tvåkönsnormen och tvåsamhetsnormen).

Tvåkönsnormen/könsbinaritet
Förväntan på och föreställning om att alla 
människor är antingen kvinnor eller män, 
baserat på könsorganens utseende. Till detta 
hör även föreställningen om att dessa två kön 
är fundamentalt olika. Tvåkönsnormen gen-
omsyrar såväl personers tankesätt som sociala 
institutioner och funktioner i samhället. Den-
na norm leder bland annat till att ickebinära 
osynliggörs och att en del personer med in-
tersexvariationer behöver genomgå ofrivilliga 
medicinska ingrepp.

Tvåsamhetsnormen
En norm som medför att det ses som positivt, 
eftersträvansvärt och normalt att ha eller vil-
ja ha enbart en kärlekspartner och att denna 
relation prioriteras över andra relationer, t.ex. 
vänskapsrelationer, och förtjänar en särskild 
status både i privatlivet men även i samhället.

Intersektionalitet
Intersektionalitet förklarar hur olika normer 
och maktordningar hänger samman, påverkar 
och förstärker varandra. Samt hur människors 
möjligheter och handlingsutrymme påverkas 
beroende av flera olika delar av ens identitet, 
till exempel hudfärg, sexualitet, kön, religion, 
funktionsförmåga och ålder.

Texter från www.RFSL.se bearbetade 
för Humanisten av Janna Aanstoot
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Jag doktorerade på evolutionen av (biologis-
ka) könsskillnader 2002. Sedan dess har jag 
spårat ur lite, men har ändå totalt 24 veten-
skapliga artiklar publicerade som handlar om 
könsskillnader på olika sätt, i allt från kro-
ppsstorlek, via hjärnan och immunförsvaret 
till jämställdhetens inverkan på demokratiut-
veckling. Men det hjälper mig ingenting i den 
pågående debatten om könstillhörighet. Låt 
mig förklara.

Kön definieras biologiskt utifrån könsceller-
na. Små könsceller: hanne. Stora könsceller: 
hona. Hos människor och andra djur är det 
spermier och ägg, hos växter pollen och 
fröämne. Sex beräknas existera hos 99,9 % 
av alla eukaryoter (djur, växter, svampar och 
protister). Sexuell reproduktion är fördelak-
tigt i den evolutionära processen då det up-
prätthåller variation i populationer.

Men det är inte spermier och ägg ni tittar 
efter när ni gissar könet på någon person, 
utan det handlar om primära och sekundära 
könskaraktärer. Primära egenskaper är de 
som direkt har med fortplantning att göra, 
som penis och vagina. Sekundära är allt an-
nat som skiljer sig systematiskt av biologiska 
orsaker mellan könen, som kroppsstorlek, 
bröst, muskelmängd och röstläge. Dessa 
egenskaper skiljer sig dock statistiskt, inte 
kategoriskt.

Således finns det män som är mindre än 
den genomsnittliga kvinnan, kvinnor som 
har mindre bröst än den genomsnittliga 
mannen, skitsvaga män och kvinnor med 
basröst. Hur stora skillnaderna är varierar 
betänkligt beroende på egenskap. Vad gäller 

genomsnittslängd skiljer det sig betydligt. 
Vad gäller kvoten mellan längden på pek-
fingret och längden på ringfingret så är 
överlappet enormt, men kvinnor har ändå 
något högre kvot än män.

Att det finns överlapp i nästan alla könss-
killnader i sekundära könskaraktärer är en 
av förklaringarna till att debatten ibland 
blir så märklig. Båda dessa påståenden kan 
vara sanna samtidigt: (1) Egenskap X skil-
jer sig mellan könen. (2) Överlappet mellan 
kvinnor och män i egenskap X är så stort 
att könsskillnaderna blir meningslösa – de 
dränks ut av de långt större individuella 
skillnaderna.

Särskilt hjärnforskningen lider av detta, och 
hela böcker skrivs om antingen att (1) det 
finns skillnader mellan manliga och kvinn-
liga hjärnor, eller att (2) könsskillnaderna är 
försumbara. Båda stämmer. (Sen kan små 
könsskillnader vara oerhört viktiga och 
stora könsskillnader vara helt oväsentliga, 
vilket krånglar till det ytterligare.) Allt detta 
gör debatten något tröttsam.

Detta om biologi. Så hur kan Humanister-
na då landa i att det vore bra med ett tredje 
kön? Det har flera orsaker. Dels finns det 
sällsynta intersextillstånd, då den biologis-
ka könstillhörigheten är oklar. Men dels 
gäller debatten det juridiska könet, inte det 
biologiska. Vilken koppling dessa biologis-
ka och juridiska könstillhörigheter ska ha 
är något vi helt bestämmer själva. Vi skulle 
kunna lotta ut juridisk könstillhörighet, det 
skulle inte förändra det biologiska könet 
det minsta.

Men om man helt kopplar isär de båda kön-
stillhörigheterna kan man fråga sig varför 
man överhuvudtaget skulle behöva juridiskt 
kön. Och det är en berättigad fråga. Vad är 
det bra för – varför behöver myndigheterna 
veta ens kön?

Som det är nu kan man spåra diskriminer-
ing den vägen. Tjänar kvinnor mindre än 
män? Hur är det med representation i olika 
bolagsstyrelser? Det är svårt att undersöka 
diskriminering utan bra statistik. Man kan 
också förstå våld mycket enklare – biologis-
ka män är långt våldsammare än biologiska 
kvinnor. Vad mer är, inom medicinen skiljer 
sig många sjukdomstillstånd mellan (de bi-
ologiska) könen. Dessutom finns det inter-
nationell praxis att ta hänsyn till – som det 
är nu behöver pass innehålla information 
om könstillhörighet (men där till exempel 
Indien redan har infört ett tredje kön).

Att införa ett tredje kön skulle bara innebära 
problem om väldigt många skulle byta. 
Med största sannolikhet är detta inte aktu-
ellt. De flesta av oss fick en könstillhörighet 
som matchar både vårt biologiska och vårt  
självupplevda kön.

Ett tredje kön skulle vara en frihetsreform 
för den lilla grupp som av olika skäl är 
obekväma med dagens uppdelning i två 
kön. För dem skulle en sådan reform spela 
en enorm roll. För oss andra skulle det inte 
göra någon skillnad alls.

Vad är egentligen problemet? Låt männ-
iskor leva sina liv som de väljer själva, så 
länge det inte går ut över någon annan.

Patrik Lindenfors

Han, hon, hanne, honaKÖN
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Under nittonhundratalet så var standard för 
ett barn som föddes i Sverige att bli tilldelad 
tre kategortillhörigheter: För det första ett 
medborgarskap som svensk, för det andra 
en religionstillhörighet som kristen, och för 
det tredje en könstillhörighet antingen som 
man/pojke eller som kvinna/flicka. Själv 
blev jag kategoriserad som svensk kristen 
pojke. ”Assigned Christian At Birth” och 
”Assigned Male At Birth”, om man så vill. 
ACAB och AMAB. Efter att jag avsvurit 
mig kristendomen fick jag ibland höra att 
jag ändå ”egentligen” var kristen: Att jag helt 
enkelt råkat misslyckas med att inse att jag 
var född i ett Kristet land och därmed per 
definition var Kristen. När jag långt senare 
noterade att jag inte har någon könsidentitet 
heller så möttes jag med samma grundläg-
gande respons. Dock finns det i båda fallen 
goda skäl att tvivla på denna förmenta ob-
jektivitet.

Kön och genus är komplicerat, det finns 
många olika varianter: Kromosomer, hor-
monnivåer, form på genitalierna, form på 
kroppen, reproduktionsförmåga, mental/
neurologisk könsidentitet, socialt/fysiskt 
könsuttryck, juridiskt kön, sociala könsroller 
och så vidare. Enligt traditionella värderingar 
ska alla dessa nio parametrar dels vara kodade 
som antingen man eller kvinna, och dels för 
varje person vara på ”samma sida” för alla 
nio parametrarna: Det står ju ändå i Bibeln 
att ”till man och kvinna skapade han dem”. 
Och om vi inte fostrar varje barn antingen 

till krigare eller till barnaföderska (uppdelade 
utifrån en gissning om vilka som kommer att 
kunna bli gravida), var ska totalitära imperier 
då få sin kanonmat från? Denna traditionel-
la värdering utgör absolut inte någon korrekt 
beskrivning av hur tillvaron faktiskt ser ut, 
men däremot utgör den ett politiskt och kul-
turellt/religiöst ställningstagande angående 
hur tillvaron bör se ut. 

Att en del kategoritillhörigheter har fysiska 
markörer innebär inte att själva kategoriserin-
gen skulle vara något fysiskt faktum. Kategor-
ier är något som vi människor gör. Skilj mellan 
å ena sidan det vi kategoriserar, vilket i många 
fall existerar i den externa verkligheten utan-
för våra medvetanden. Och å andra sidan våra 
kategorier, vilka endast existerar i våra men-
tala, sociala och upplevda verkligheter. Dessa 
kategorier är inte enbart sociala konstruktion-
er, utan de är även mentala och neurologiska 
konstruktioner. Att göra en indelning i vissa 
kategorier och att identifiera sig själv med 
någon av kategorierna kan vara oerhört djupt 
rotat i en människas hjärna, det är inte något 
som man bara kan välja bort. Ibland kan det 
vara svårt att bara agree to disagree. Frågor 
som religionstillhörighet och könstillhörighet 
handlar i första hand om vad som sitter djupt 
rotat i hjärnan, och i dessa frågor bör vi lämna 
tolkningsföreträde till den person vas hjärna 
det faktiskt handlar om.

I verkligheten har en del människor kromo-
somerna XXY snarare än XX eller XY. En 
del föds med könsorgan vars längd är ”mitt 

emellan” snarare än att passa in i mallen för 
penis respektive klitoris. Av de som föds 
med tydligt kvinnliga könsorgan har en del 
kromosomerna XY. En del människors neu-
rologi inkluderar inte någon könsidentitet, 
och bland de som har en sådan är det lång-
tifrån alla som har samma som staten tillde-
lade dem vid födseln. Allt detta är okej. Det 
handlar om en naturlig mångfald, inte om 
någon ondskefull plan från ”djävulen” eller 
från ”patriarkatet”. 

Tyvärr har boken ”The Transexual Empire”, 
populärversionen av Janice Raymonds dok-
torsavhandling i teologi, blivit en klassiker 
inom vissa grenar av radikalfeminism. Den-
na bok lär ut att anledningen till att transper-
soner existerar skulle vara att det onda patri-
arkatet vill ha en gerillatrupp för att krossa 
kvinnorörelsen inifrån. En annan förklaring 
får vi från romanen ”Middlesex”, vilken en 
högt uppsatt läkare rekommenderade mig 
som förklaring på varför intersexuella ex-
isterar – nämligen att deras existens utgör 
Guds straff  för föräldrarnas synder. Dylika 
bigotta förklaringar bör vi avfärda som non-
sens, för att istället acceptera det enkla fak-
tumet att mänskligheten är mångfacetterad 
och att varje människa är en unik individ 
som existerar för sin egen skull.

Xzenu Cronström Beskow

Förbundsordförande för SFQ (Sveriges 
Förenade HBTQIA+-studenter)

Skapade till man och kvinna? 
Humanister bör acceptera intersexuella, transpersoner och ickebinära

KÖN
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Kön är ett märkligt begrepp, vars innehåll 
och tolkning skiftat århundraden igenom 
och fram till i dag, då ordets tolkning är mer 
oklar och varierande än någonsin. Den en-
kla binära biologiska indelningen, man och 
kvinna, ses i dag av många som en olämplig 
social konstruktion. Begreppen genus och 
kön har bytt plats, och ditt rätta kön är nu 
vad din ”inre känsla” säger dig, inte vad din 
kropp utvisar. Du är fri att i sann nyliberal 
anda själv bestämma ditt kön. Låter det lite 
knepigt så är det inget mot vad det är. Enligt 
dagens ickebinära syn skall begreppet kön 
bort som kategoribeskrivning. Helt nya kön-
sneutrala personnummer skall utredas. Vok-
abulären bör könsneutraliseras och binära 
skrivningar som ”kvinna och man” ersättas 
med invånare, far och mor med föräldrar, 
han och hon blir hen o.s.v. ”Kvinnosjukvård” 
och ”mödravård” ses som exkluderande och 
bör omformas. Den könsuppdelade idrotten 
blir förstås ett problem att neutralisera, efter-
som kvinnors (förlåt ordvalet) muskelmassa 
och skelettmassa är mindre än de snoppbe-
hängdas, varför de förra torde bli sällsynta 
i könsneutrala tävlingssammanhang. Utred-
ningar pågår om saken. Om denna köns-
neutralitet arbetar för eller emot jämställdhet 
mellan könen tål att fundera på. 

Det kan kanske tyckas märkligt och 
motsägelsefullt att transpersoner, en per 
tusen, de som känner sig lite mitt emellan, 
betraktas som avvikande och behöver rättas 
till och normaliseras med kirurgiska ingrepp, 
eftersom något uppenbarligen är fel. En 
vanlig plattbröstad kvinna eller en man med 
mikropenis göre sig dock icke besvär vad 
gäller hjälp från landstinget. Hjälp kan man 
endast få för att bli den andre, inte för att få 
vara och duga som man är. Här tänker man 
åter tvåkönat.

De fyra människor som stått mig själv när-
mast i livet och betytt mest för mig är alla 
kvinnor, vilket naturligtvis påverkat min egen 
kvinnosyn. Min underbara mor, min omtänk-
samma hustru och mina två fina döttrar. Jag 
älskar dem alla som människor och som 
kvinnor. Så vad är då en kvinna och hur blir 
man en sådan?

Många har tänkt och skrivit om detta un-
der olika tider. Kön, genus, kultur, historia, 
religion, biologi och samhälle - allt är en 
komplex väv, som alla involverar begreppet 
kvinna, detta farliga ord. I dag verkar frågan, 
enligt en del, nu äntligen kunna enkelt bes-
varas; Säger sig någon vara kvinna så är det 
så. Det handlar om ordets makt. ”Man föds 
inte till kvinna, man blir det” säger Simone 
de Beauvoir, vilket blivit ett mantra för da-
gens feminism. Ibland går kampen mot den 
så kallade biologismen helt över styr. Var-
je människa får då vara kvinna med samma 
jämställdhetslogik som att ett får får kallas 
ko, eller en bil utan vingar kan vara ett flyg-
plan. Allt ideologiskt inslaget i ett kärleksfullt 
omslagspapper. Att halva mänskligheten föds 
med xx-kromosomer och äggceller och andra 
halvan utan, tycks vara en bisak. 

Hur gestaltar sig då begreppet kvinna i his-
toriens arkiv i en patriarkal värld med pa-
triarkala religioner och med samhällen där 
matriarkaten varit sällsynta undantag? Ordet 
kvinna och dess innebörd har alltid tillhört 
männen och i regel haft en nedsättande be-
tydelse alltsedan antikens dagar. Kvinnan 
är en syndare, en underordnad, eller i bästa 
fall en icke-person. ”Av man är hon tagen” 
(revbenet), säger Gamla Testamentet. I hin-
duismens Rigveda förklaras kvinnan ”ha ett 
litet intellekt” och ”en hyenas hjärta”. Antik-
ens Aristoteles ser kvinnan som ”ett misstag” 
och enligt vår egen kyrkoprofet Martin Lu-

ther gör hon bäst i att sitta ner på sin breda 
bak som hon fått för detta ändamål. Paulus, 
kristendomens skapare, uppmanar henne 
att hålla truten. Hos författaren Balzac ses 
hon som ett moraliskt underlägset bihang 
till mannen o.s.v. Kvinnobegreppets historia 
är kort sagt nedslående för en nutida läsare. 
Först mot slutet av 1700-talet börjar kvinnor 
ta tillbaka ordet och dess tolkning efter flera 
tusen år av träldom och vrede.

I dag har ordet dock åter blivit farligt, trots 
att kvinnor äger mindre än en procent av 
jordens resurser, och den antika enkönsmod-
ellen dammas nu av för återbruk. Kvinnor 
har åter blivit icke-män, och kroppen har fått 
en underordnad betydelse. Din personlighet 
skapar ditt kön. Idealismen är tillbaka. Ändå 
är reproduktionen, skapandet av nya männ-
iskor, den mest fundamentala faktorn i den 
mänskliga tillvaron. Ännu har ingen någon-
sin kommit till jorden på annat sätt än ur 
en kvinnas kropp. Där blev vi alla skapade 
från frö till människa. Att bejaka detta fun-
damentala faktum rättfärdigar dock varken 
kvinnoförtryck, ojämlikhet eller könsnormer. 

Slutsats; Enkönstänkandet bör överges. Bi-
ologi och kultur, kön och genus är komple-
mentära storheter. Båda är nödvändiga för 
att förstå vad en människa är. Ingen mor kan 
betvivla vem som är hennes barn, en fader 
kan det. Just detta manliga tvivel, som skapar 
rädsla och osäkerhet, utgör grunden för det 
patriarkala förtrycket. Att se både kön och 
genus är därför helt nödvändigt för att förstå 
patriarkatens uppkomst och destruktiva 
tillämpningar, och för att konstruktivt kunna 
arbeta för dess upplösning. 

Sture Boström 
Humanist och naturvetare i Uddevalla

Kampen om könet – då och nuKÖN
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Kön, what’s the big deal? Ibland när jag be-
traktar och själv deltar i debatten om kön 
ställer jag mig denna fråga. Det känns som 
att man lyft på locket till den heliga arken 
när man blygsamt ställer frågan, vad menas 
ens med kön? Många verka mena att kön 
och genitalier hänger ihop, eller att kromo-
somer är det som avgör. Det är kön, och det 
kan man inte ändra på. Men andra vänder 
på det och säger att kromosomer är kro-
mosomer, och genitalier är genitalier, något 
som i sig inte har med kön att göra. Är kön 
en föreställning och social konstruktion, 
eller är det något biologiskt bestämt och 
avgränsbart? Detta kan te sig vara den stora 
frågan i debatten, men egentligen är det en 
annan fråga som vilar därunder. En annan 
fråga som vi redan har diskuterat, men gäl-
lande en helt annan typ av människor.

När flyktingvågen drog igång på 90-talet 
minns jag att det var många som menade att 
dessa flyktingar var välkomna hit till Sver-
ige. Men en sak var säker enligt vissa, de var 
inte svenskar. Frågan som då uppstod var, 
kan en person som inte är född i Sverige 
och inte ens har vit hudfärg vara svensk? 
På vilken plats en människa var född, vilk-
en hudfärg personen hade och vilket språk 
personen talade var faktorer av stor magni-
tud när frågan diskuterades. Idag kan den 
här debatten tyckas vara näst intill fånig och 

förlegad. Det är så klart att en person kan 
vara svensk även om inget av ovanstående 
kriterier är uppfyllda. Vad betyder ens att 
vara svensk? Men det är just denna typ av 
argument som nu präglar genusdebatten. 
Vad krävs för att vara kvinna? Vad krävs 
för att vara man?

Att vara “biologiskt” av ett kön brukar be-
tyda enligt vissa att en person är född med 
en viss uppsättning av kromosomer och 
genitalier. Men detta resonemang uteslut-
er helt psykologisk biologi. Att ha en 
könsöverskridande identitet eller att identi-
fiera som inget kön har psykologiska orsak-
er som i sin tur skulle kunna vägledas från 
biologiska skeenden. Men ur det biologis-
ka argumentets hänseende är psyke och 
biologi helt frånkopplade varandra, eller 
menas att psykologiska faktorer är mindre 
väsentliga för att avgöra vad kön är. Men 
varför skulle psyket vara mindre värder-
fullt än någonting annat? Vad jag försöker 
säga, är att ibland framställs det biologiska 
argumentet gällande kön som definitivt. 
Som ett argument som inte går att rucka 
på, men även det går att ifrågasätta. Så 
frågan vi måste välja att svara på är: kan 
en person som inte är född i Sverige, som 
inte talar svenska och som inte är vit, vara 
svensk? Fast gällande kön. Kan en person 
som inte är född med livmoder och som 

inte föddes med två XX-kromosomer vara 
kvinna? Kan en person som Är född med 
livmoder och XX-kromosomer vara man? 
Kan man vara ingetdera trots att man har 
kromosomer och genitalier av det ena eller 
andra slaget? 

Det finns således inget givet svar i debat-
ten. Men det finns goda skäl att välja det 
ena före det andra. För personer med 
könsöverskridande identitet eller som har 
en könsneutral identitet är detta en käns-
loupplevelse. Att inte respektera en männi-
skas känslor kan i vissa fall klassificeras som 
våld. Exempel på detta kan man se i mäns 
våld mot kvinnor. När kvinnan säger att 
denne blir sårad eller kränkt är svar vanliga 
som “du överdriver” eller “du är alltid så 
känslig”. Detta blir ett slags förminskande 
eller konstaterande att dennes känslor inte 
är viktiga och inte behöver respekteras. 
Något som i sin tur kan skapa trauman, och 
att skapa trauman är de facto våld. Därför 
måste också debatten ställas i relation till 
detta. Är kön en så viktig fråga att männi-
skors välmående är sekundärt? Jag har svårt 
att se det. Så i slutändan finner jag debatten 
om biologi gentemot social konstruktion 
vara rätt meningslös, för what’s the big deal 
när allt kommer omkring? 

Vera-Linn Lanängen

Vad är grejen med kön?KÖN
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I tusentalsår har patriarkala och re-
ligiösa värderingar delat in människor 
i två kategorier utifrån könsorganen. 
Fantasibilden var att Adam och Eva 
hade två olika kön och att deras kom-
mande generationer uppfostras till sär-
skilda könsroller. Detta resulterade till 
konstruktionen av de juridiska binära 
könen i samhällen. Nu möter vi tyvärr 
andra typer av fantasibilder i form av 
önskemål om könsidentitet. Idéerna 
uttrycks främst av barn och ungdomar 
med diffusa känslor över sin kropp, sitt 
utseende och sexualitet. Sjukvården 
har flaggat för att fler och fler unga 
och speciellt tjejer är missnöjda med 
sin kropp i jämförelse med känslan för 
könstillhörighet. Det har lett till ökade 
diagnoser som könsdysfori, könskon-
gruens och andra sjukvårdssatsningar-
na. Det är just könsidentitet som ligger 
som grund för eventuellt införande av 
ett tredje juridiskt kön i Sverige i fram-
tiden.

Historiskt har kön orsakat förödande 
problem mot mänskligheten i form av 
förminskning, diskriminering och våld. 
Simone de Beauvoir skrev boken ”Det 
andra könet” och menade bland annat 
att männen i den patriarkala världen var 
normen och det andra könet uppfos-
trades att bli en kvinna definierad av 
just männen. Nu är frågan om det är 
klokt att överhuvudtaget ha kön som 
grund för ens identitet? Är det veten-
skapligt- och logiskt rätt att likställa ett 
tredje kön byggt på identitet med de 
nuvarande juridiska könen? Har inte 
könsidentitet också fokus på könsor-
ganen, sexualitet och könsroller, kryd-
dat med känslor och antaganden, och 
därmed är det en påbyggnad av de pa-
triarkala och religiösa synsätten? Ur ett 

sekulärt humanistiskt perspektiv, hur 
ska vi i Sverige prioritera bland diverse 
frågor i samhället? Hur kostsamma är 
konsekvenserna av förändringarna? 

Könsceller och kromosomer inuti män-
niskans kropp har ingen påverkan på 
värderingar, identiteter, sexualitet eller 
känslor hos människor. Varje människa 
är unik biologiskt och socialkulturellt 
och kan forma sitt liv utifrån de sociala 
förhållandena i samhället utan att påt-
vingas varken biologiska och juridiska 
könskategorier. De befintliga juridiska 
könen har ingen korrekt vetenskaplig 
koppling till biologin som är i ständig 
förändring, utan de har skapats för 
kontroll över människor genom tillde-
lade statiska kategorier och specifika 
könsroller. Detta är ett pågående stort 
problem som likhetsfeminismen i hela 
världen jobbar emot för att sudda bort 
just könsperspektivet. Baserat på den-
na förklaring har biologiska och jurid-
iska kön ingen relation till varandra 
alls, därmed bör juridiska kön slopas 
helt eller ges mycket mindre utrymmer 
i samhället framöver. Att humanister 
förespråkar ”nej till ett tredje juridiskt 
kön” ska inte uppfattas som homofo-
biskt eftersom hela tanken är att männi-
skor bör frigöra sig från fenomenet kön 
och pressa tillbaka det in i forskningsin-
stitutioner för biologin.

Men vad är orsakerna till att kön åter är 
omdebatterat i Sverige och västvärlden 
men inte lika mycket i de andra delar-
na i världen? Kan en anledning vara 
att religiösa och patriarkala värderingar 
fortfarande styr vissa samhällen som 
baseras på det manliga och kvinnli-
ga könet? Västvärlden däremot har ju 
genomgått sekularisering, och individ-
ualismen är etablerad i vårt levnadssätt. 

Men fortfarande är heterosexualitet 
normen inom familjen, och parallellt 
pågår en trend om krav på valmö-
jligheter för diverse könsidentiteter 
bland barn och ungdomar. I dessa re-
flektioner saknas det oerhört mycket 
filosofiska röster om vår existens och 
fakta om evolutionsteorin. Det finns 
indikationer som tyder på att dagens 
ungdomar ignorerar människans ur-
sprung och att livet verkligen började 
ur en enda cell. Det verkar som att 
somliga är otroligt självupptagna och 
kräver dynamiska identiteter baserade 
på känslor för stunden. 

Det tredje könet kan kortsiktigt lösa 
vissa psykologiska och känslomässiga 
bekymmer hos de som identifierar sig 
som transpersoner. Men förslaget ver-
kar också vara ogenomtänkt ur både 
nationellt ekonomiskt och interna-
tionellt perspektiv. Ämnet har också 
en komplex målkonflikt med feminis-
men. Humanisterna är emot all form 
av diskriminering men vi bör ha en 
neutral inställning till införande av ett 
tredje juridiskt kön i Sverige. Dessutom 
finns andra organisationer som jobbar 
oerhört mycket med transfrågor. Vi 
ska inte förespråka att dela in männi-
skor utifrån ännu ett juridiskt kön då 
systemet har roten i religiösa och patri-
arkala värderingar som indirekt försva-
gar sekulärhumanismen. Medlemmar-
na i Humanisterna bör identifiera sig 
hellre som just humanister, eftersom 
den är en naturlig och generell identitet 
som ger alla människor sitt riktiga värde 
utan kategoriseringar. 

Shilan Hasan 
Styrelseledamot i Humanisterna Örebro 

Skrota juridiskt könKÖN
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Kön är inte bara vad vi har mellan benen.

Kön tar sig olika genusuttryck och genus-
förväntningar.

Genus är ett ständigt ifrågasättande av 
vad du har i huvudet beroende på om du 
har inåtgeometri eller utåtgeometri mellan 
benen. Genus är en ständig kamp för att 
bli lyssnad på för att du uppvisar hänsyn-
stagande i samtal och diskussioner och 
därmed framstår som svagare och mindre 
säker i dina argument. Genus är att i högre 
grad ifrågasättas för den du är och inte p.g.a 
vad du tycker. Och genus är att i högre 
grad ifrågasätta dig själv och hindras i ditt 
uttrycksmönster online p.g.a av hur du blir 
bemött.

Det råder en lingvistisk skillnad i diskus-
sionsstil mellan den generella mannen och 
den generella kvinnan (Tannen, 1995) och 
detta är något som blir än mer tydligt i den 
digitala världen. Många män ser en disk-
ussion som ett rituellt slagsmål att vinna 
medan många kvinnor ser diskussion som 
en arena att presentera idéer på. Kvinnor 
ger också generellt fler komplimanger för 
en väl utförd diskussion eller presenterad 
tanke medan män i högre grad kritiserar det 

han hört. Kvinnor ställer fler frågor vilket 
uppfattas som svagt och som brist på kun-
skap medan män i högre grad uttrycker sig 
i långa faktapresentationer med eller utan 
källstöd. 

Den digitala arenan är ju heller generellt 
ingen snäll och finkänslig plats och många 
som deltar i diskussioner online upplever 
att de blir trakasserade och utsatta av dem 
de möter online. Det är inte det att kvinnor 
utsätts för mer trakasserier än män online, 
snarare är det tvärtom. Men norsk forsk-
ning visar att de kvinnor som utsätts för hat 
och otrevligheter online i högre grad drar 
sig undan och justerar sitt sätt att uttrycka 
sig (Nadim &  Fladmoe, 2019).

”Among those who have received online harassment 
directed toward group characteristics, 42% (hate-
ful comments) and 25% (unpleasant comments) 
of  the women say they will become more cautious 
(Model 2). The corresponding numbers among men 
are 16% (hateful comments) and 7% (unpleasant 
comments). Thus, these results suggest that as the 
messages become more aggressive, the gender differ-
ences increase”.

De olika kommunikativa stilarna och våra 
olika sätt att reagera på det vi utsätts för 
online bör ge anledning till eftertanke. Inte 

bara för hur vi beter oss mellan könen utan 
också mellan varandra allmänt i förbundet. 
Hur behandlar vi varandra online? Behand-
lar vi trevande nya medlemmar väl? Är vi 
öppna för att andra har andra åsikter än vi? 
Behandlar vi folk olika beroende på vilka 
de är? Har vi överseende med ett övervä-
gande kristet språkbruk av våra avhoppare, 
frågor som ställs av potentiella medlemmar 
och tankar och idéer utan tydlig förankring 
i en rik filosofisk kunskapstradition? 

En gnutta självreflektion, ett lyssnande öra 
och en stor dos ödmjukhet räcker långt i 
mötet med andras tankar. Kanske kan man 
bli inspirerad?

Janna Aanstoot 

Nadim, M. &  Fladmoe, A. (2019). Silencing 
Women? Gender and Online Harassment. So-
cial Science Computer Review. Vol. 39:2, pp 245-258. 
Hämtad från: https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/0894439319865518 

Tannen, D. (1995). The power of  talk: Who gets heard 
and why. Harward Business Review, Vol 5, Sep-Oct. 
Hämtad från: https://hbr.org/1995/09/the-power-
of-talk-who-gets-heard-and-why

GENUSPERSPEKTIV PÅ DISKUSSION
  – rituellt bråk eller idépresentation?
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Mänsklig historia är fylld med olika intryck 
av tribalism. En kategoriseringsprocess av 
människor som genom historien är upplagt 
för att skapa i olika fack som skarpa linjer 
för ett vi och ett dem. Denna process kan 
manifesteras i allt från nationell tillhörighet, 
till vilket fotbollslag en individ favoriserar 
ända till ytterligheter och oväsentligheter 
som vilket kön en individ beskrivs som. 
Tribalism skapar i sin essens olika gener-
aliseringar eller illustrationer av hur olika 
grupper människor “är” beskaffade. Man 
ges alltså en stämpel. Med denna stämpel 
följer förväntningar så som karaktärsdrag 
eller mönster av beteenden som nödvän-
digtvis inte instämmer på individen eller 
gruppen. Det innebär att individer med 
enkelhet kan komma i konflikt med förut-
bestämda uppfattningar från medlemmar i 
stammen eller individer utanför stammen. 
Kategorisering blir ett simpelt verktyg för 
hjärnan, en bekvämlighet för lata hungriga 
aphjärnor.

Tribalism kan skapa förutbestämda ringar 
på vattnet, vissa med positiva konnotation-
er och andra med negativa sådana. Konflik-
ter kan skapas/uppstå mellan olika grupper 
men kan ibland också uppstå mellan indi-
vider inom samma grupp. När en konflikt 
i identitet uppstår hos en individ kan valet 
stå mellan att vinna säkerheten av gruppen 
och därmed bli en i massan, eller ha modet 
att stå upp för sin individualism och egna 

sätt att vara. Genom att anpassa sig till en 
mediokerhet och för att inte på något sätt 
sticka ut, vinner gruppmedlemmen säker-
het i gruppen men ger samtidigt upp sig 
själv, förlorar sin äkthet och autenticitet 
som en fritänkande person. Vad är individ-
ualism? Det finns individer med enastående 
personligheter i all världens färger som ald-
rig riktigt passar in. Deras närvaro och per-
sonligheter sticker ut och befriar oss andra 
från en grå tillvaro till att vår värld blir mer 
färgad och mångfacetterad. 

Problemet med en konform grupp som 
är konservativ i sitt sätt att vara är att det 
exkluderar och blir en barriär för indivi-
dens och gruppens utveckling. Eftersom 
individen försvinner i havet av mängden 
människor försvinner deras ansikten till-
sammans med deras färgsprakande person-
ligheter. På bekostnad av individualismen 
kan gruppens konformitet vara ett hinder 
och det innebär att individens färdigheter 
inte utvecklas till den grad som den borde. 
Därmed blir mänskligheten direkt fattigare 
till följd av detta. Ryggmärgseffekten för 
kollektivisering som tribalism representerar 
i vårt samhälle ett potentiellt hot mot ut-
vecklingen av individen. Illustrationer av 
olika grupper kan därför skapa destruktiva 
uppfattningar som i kronologisk tid skapar 
ringar på vattenytan som kolliderar med 
människor i vårt samhälle. Exempel på så-
dana är ringar på vattnet är den historiskt 

betingade skillnaden mellan män och kvin-
nor och hur man bör uppföra sig. Jag me-
nar att den fängslande aspekten av en det 
sociala inte ligger i hur en given norm är 
uppbyggd men att identiteten  bör vara av 
största vikt. Mitt påstående är att normers 
inskränkande essens ligger i gruppidentitet-
en, i stammen. Om en individ inte uppfat-
tas som en del av en given grupp blir den fri 
från gruppens sociala associeringar.

Om fundamentet av en inskränkande grup-
pidentitet görs värdelös i en social kontext 
frigörs människor till andra faktorer än till 
exempel kön eller andra kategoriseringar. 
Genom att göra gruppidentiteten värdelös 
kan tomrummet fyllas med andra relevanta 
beståndsdelar som är specifikt relevanta till 
just individen och inte den upplevda grup-
pen. Min förhoppning är att då kollektiviska 
tendenser försvinner kommer tomrummet 
fyllas av färsprakande personligheter i stäl-
let för arbiträra sociala uttryck. Jag har en 
förhoppning till att paradigmet vi använder 
idag inom en snar framtid blir värdelöst i 
en social kontext. Där vi  i stället kommer 
att mötas av individer bortom externa ytliga 
faktorer. Min förhoppning är att de bundna 
ringarna på vattnet kan brytas och att varje 
människa kan blomstra som den individen 
är.

Oliver Filipov Madjar 
Humanistens praktikant

Ringarna på vattnetKÖN
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Behöver vi verkligen förstå andra män-
niskor? Kan vi ens förstå en medmän-
niska fullt ut? Nej, och det behöver vi 
inte heller. Det räcker långt att bara 
acceptera varandra för dem vi är. Det 
gäller också kön.

I debatten om kön syns dock inte bara 
acceptans. Somliga uppvisar en stark 
vilja att fråga, diskutera och kategori-
sera könsidentiteter och könsuttryck. 
Som om våra relationer till medmänn-
iskor framför allt var en övning i biol-
ogisk systematik. Är du fågel, fisk eller 
mittemellan? Ibland är frågorna up-
priktigt nyfikna och empatiska, ibland 
är de färgade av förutfattade meningar, 
ibland är intensiteten så stark att man 
kan undra om frågeställaren har ont i 

magen. Och ibland finns illa dolda re-
ligiösa eller politiska försök att behand-
la människor olika utifrån kön.

Kanske kommer frågorna oftast från 
personer som upplever att en mångfald 
av könsidentiteter och könsuttryck är 
något nytt för dem. De vill förstå det-
ta nya och sortera in det i en världsbild 
som kanske tidigare bara rymde två 
kön.

Men en överdriven vilja att förstå kan 
sabotera mer än det löser.

Så hur gör vi? Jag vill mena att det är 
mycket enkelt rent mellanmänskligt. Vi 
kan inte och vi behöver inte förstå alla 
andras könsidentiteter och könsuttryck. 
Varje individ är unik och de flesta av 

oss förändras också med tiden - mer 
eller mindre.

Enkel testfråga: i vilka situationer be-
höver du egentligen veta vad en annan 
människa har mellan benen och hur 
hen upplever sin sexualitet? På jobbet? 
Mellan vänner och grannar? Nej, ytterst 
sällan. Vill vi hoppa i säng med varan-
dra har vi alla naturligtvis preferenser 
men förhoppningsvis är väl dessa mer 
nyanserade än enbart frågan om kön-
sorganen är tekniskt kompatibla.

Förståelse kan givetvis vara värdefullt, 
men det räcker långt att vi bara accept-
erar varandra. Låt människor leva.

Magnus Timmerby 
Ordförande Humanisterna Syd

Acceptans kommer
före förståelse

KÖN
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Som humanist och skeptiker är det viktigt för 
mig med faktabaserade argument och veten-
skapliga evidens. Jag har läst på mycket om 
transfrågor, kön och genus. Tyvärr finns det 
en stor okunskap hos allmänheten kring dessa 
frågor. Okunskap leder ofta till fördomar, stig-
matisering och fobi. 

Är bilogiskt kön binärt? Är transgender en 
vänsterliberal ideologi? Förstör trans-kvinnor 
för cis-kvinnor inom sport? Här adresserar jag 
några av de vanligaste ovetenskapliga myterna 
om transpersoner och kön. Eftersom jag inte 
är expert, vänder jag mig till andra som är det.

 
Om personer lagligen får byta kön, ska det 
då få vara okej att byta ålder också? 
Här har vi ett klassiskt återvunnet homofo-
biskt och sexistiskt argument. Reaktionärers 
opposition mot minoriteter har sett likadan 
ut genom historien. ”Om homosexualitet är 
okej, ska det då vara okej med pedofili?”. ”Om 
kvinnor ska få rösta, ska vi också låta barn rös-
ta?” Ålder har aldrig haft med transgender att 
göra, precis som pedofili aldrig har haft med 
homosexualitet att göra och att barns rösträtt 
aldrig har haft med kvinnors rösträtt att göra.

Dessa typer av argument är logiska fallasier 
som kallas för “Sluttande planet”; det går ut 
på man drar en skarp skiljelinje mellan två 
fenomen som inte har med varandra att göra. 
Man påstår att en viss händelse oundvikligen 
måste leda till en annan, utan varken rationella 
argument eller bevis.

Människor ångrar sin könskorrigering
Vetenskaplig konsensus klargör att könskor-
rigering är en effektiv behandling vid könsdys-
fori och att det avsevärt kan förbättra transper-
sonernas välbefinnande. Bland de positiva 
resultaten av könskorrigering och relaterade 
medicinska behandlingar för transpersoner är 
förbättrad livskvalitet, större tillfredsställelse i 
förhållanden, högre självkänsla och självför-
troende, minskning av ångest, depression, 
självmord och substansanvändning.1 

Ånger efter en könskorrigering är sällsynt och 
har blivit ännu sällsyntare när både kirurgisk 
teknik och socialt stöd har förbättrats. Sam-
manställning av data från en mängd studier 
visar en ångerfrekvens som sträcker sig från 3 
procent till 3,8 procent.2 

Studierna visar att ånger oftast beror på för-
domar, brist på socialt stöd efter övergån-
gen eller dåliga kirurgiska resultat med äldre 
tekniker. 0,4 procent av de svarande sa att de 
ångrade sig efter att ha insett att korrigeringen 
inte var rätt för dem. Cirka 10 procent är inte 
nöjda efter att ha opererat sina slitna knäled.3

Enligt transsexuella hälsoexperter inkluderar 
berättelser om ångrade könskorrigeringar ofta 
felaktig information. De säger att missuppfat-
tningar om könskorrigeringssprocessen - ink-
lusive i vilken ålder olika procedurer tillämpas 
- är utbredda.4 

Vård för transpersoner är ”experiment”
Vård för transpersoner är i grunden samma 
vård som cis-personer har fått i flera årtionden, 
exempelvis operationer för människor som 
drabbats av olyckor, vård för intersex-per-
soner, hormonbehandling för PCOS och så 
vidare. Plötsligt blir det ett “etiskt dilemma” 
när transpersoner får samma sjukvård.5

Om konsensus inom vetenskapen är att in-
sulin är den bästa behandlingen för diabetes, 
eller att könskorrigering är den bästa behan-
dlingen för könsdysfori, litar jag på experter-
na. Om jag inte kan lita på vetenskapen eller 
experter, kan jag inte lita på något över huvud 
taget. Allt blir en konspiration. 

Transpersoner bestämmer sig inte plötsligt för 
att göra en könskorrigering. Man genomgår en 
medicinsk bedömning i samråd med experter, 
precis som när läkare bedömer om du till ex-
empel har diabetes. Alla som kommer så långt 
som till operation i en könsbekräftande pro-
cess har fått en diagnos och tillstånd av Social-
styrelsens Rättsliga råd. Precis som all annan 
sjukvård kan könskorrigering många gånger 
vara helt livsavgörande.6

Trans-kvinnor förstör för cis-kvinnor inom 
sport

Det är inte nytt att transpersoner får delta i 
sporter. OS har haft en trans-inkluderande 
policy sedan 2004, men ingen öppet trans-
sexuell idrottsperson har ännu kvalificerat sig. 
Föreställningen att trans-kvinnor har en orät-
tvis fördel kommer från tanken att testosteron 
orsakar fysiska förändringar, såsom en ökning 
av muskelmassan. Men trans-kvinnor är inte 
de enda kvinnorna med höga testosteron-

nivåer. Ungefär 10 procent av alla kvinnor har 
polycystiskt ovariesyndrom, vilket betyder att 
man har förhöjda testosteronnivåer. De är inte 
förbjudna från kvinnliga sporter. Trans-kvin-
nor som tar pubertetsblockerare har å andra 
sidan försumbara testosteronnivåer.7
Dr. Eric Vilain, en barnläkare och genetiker 
som studerar könsskillnader hos idrottare, 
säger att det inte finns några goda skäl för att 
begränsa trans-kvinnors deltagande i sport. 
Vilain har varit rådgivare för både den interna-
tionella olympiska kommittén och NCAA och 
han säger att motståndet mot transpersoner 
inom sport inte är baserade på vetenskapliga 
bevis, utan snarare riktar sig mot kvinnor som 
har antingen en annan biologi eller helt enkelt 
ser annorlunda ut.8 

Men testosteron är kanske inte den enda as-
pekten i diskussionen - hur är det med exem-
pelvis skelettet samt storleken på hjärtat och 
lungorna? Här blir det komplicerat. Att ha en 
större skelettstruktur är kanske fördelaktigt i 
vissa sporter, men inte i andra. Vissa cis-kvin-
nor har större hjärtan och lungor än vissa cis-
män, men inte andra. Om vi ska vara konse-
kventa och diskvalificera transpersoner endast 
baserat på en potentiell fördel, då måste vi 
också diskvalificera cis-personer med samma 
biologi. Detta innebär att vi måste börja mäta 
storleken på skelett, muskler, hjärtan, lungor, 
hormonnivåer och så vidare och bedöma för-
delarna vid varje specifik sport.

Sport kommer aldrig att vara helt rättvist. 
Vissa människor föds med högre testosteron-
halter, andra inte. Vissa föds med stora lun-
gor, andra inte. Vissa har rika föräldrar som 
kan sponsra deras träning, andra inte. Vissa 
har tillgång till uppbyggande näring, andra 
inte. Orättvisa inom sport är inget nytt med 
transpersoner.

Att säga: “Jag känner att jag är transgen-
der” är likadant som att säga: “Jag känner 
att jag är en katt”
Här har vi återigen ett återvunnet homofo-
biskt och sexistiskt argument och ett exempel 
på den logiska fallasin sluttande planet. ”Om 
man får gifta sig med en person av samma 
kön, ska man få gifta sig med en katt också?”. 
”Om vi ska ge kvinnor rättigheter, ska vi ge 
katter rättigheter också?” Vetenskapen har i 
många år lagt fram evidens för könsdysfori. 
Det finns inga evidens för artdysfori.

“Ovetenskapliga myter om 
transpersoner och kön”

KÖN
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”Gender dysphoria (GD) is a facet of  modern 
human biology which is believed to be derived 
from the sexual differentiation of  the brain. 
GD involves a conflict between a person’s 
physical or assigned gender and the gender 
with which he/she/they identify. ...  Evidence 
suggests that abnormal biological process-
es, including mutations in certain genes, can 
lead to abnormal gonadal development, caus-
ing some fetuses to present with indifferent 
gonads and to be reassigned at birth to the 
default female sex. This disparity in genetic in-
fluences relates to an increased likelihood of  a 
diagnosis of  GD.”9

Biologiskt kön är binärt 
Vetenskapen säger något helt annat än att kön 
är binärt, nämligen att biologiskt kön består 
av en mängd komplexa faktorer och kombina-
tioner. Angående kromosomer:
”Maybe you’re thinking, “Well what about 
chromosomes? There are only two types of  
sex chromosome arrangements: XX or XY! 
If  we define sex using chromosomes, isn’t it 
binary?” And the answer is: no. XX and XY 
are not the only sex chromosome arrange-
ments humans can have: there’s also X, XXX, 
XXXX, XXXXX, XXY, XXXY, XXXXY, 
XXYY, or XYY If  we’re defining sex on the 
basis of  sex chromosome arrangements, two 
categories isn’t enough. Sex isn’t binary.”10

Vetenskapen är tydlig – kön är ett spektrum:

”The science is clear — sex is a spectrum. 
Yet the solution to the misunderstanding of  
sex doesn’t end with scientists. We also need 
better public education and structural chang-
es to recognize and protect people and their 
biology.”11

Relationen mellan kön och hjärnan:

”The sex designation of  your brain and body 
may not be as black and white as scientists 
have believed it to be. Instead gender may fall 
somewhere on a gray scale. Scientists are try-
ing to unravel the complex biological break-
downs of  gender, and as they learn more, it’s 
becoming more apparent there aren’t just men 
and women among us.”12

Vetenskapen kring kön och genus genomgår 
en spännande utveckling:

”The September issue of  Scientific American 
explores the fascinating and evolving science 
of  sex and gender. One of  the graphics I had 
the pleasure of  working on breaks down the 
idea of  biological sex as a non-binary attrib-
ute, focusing largely on what clinicians refer to 
as disorders of  sex development (DSD), also 
known as intersex.”13

Forskning utmanar antaganden om kön och 
genus:

”Vital research is starting to challenge 
long-standing assumptions about gender 
identity and biological sex, such as work that 
indicates the brain is a ‘mosaic’ of  traits rather 
than a “male” and ‘female’ brain.”14

Transgender är en vänsterliberal ideologi
Är transgender en vänsterliberal ideologi? Vad 
säger forskarna?

”The irony in all this is that these ’protectors 
of  enlightenment’ are guilty of  the very be-
havior this phrase derides. Though often dis-
missed as just a fringe internet movement, they 
espouse unscientific claims that have infected 
our politics and culture. Especially alarming is 
that these “intellectual” assertions are used by 
nonscientists to claim a scientific basis for the 
dehumanization of  trans people.”15

”Scientist refutes notion that gender identity is 
an ’unscientific liberal ideology’.”

”The idea of  female and male brains is outdat-
ed and never reflected the science.”16

Transgender är ett modernt påfund
Bevis för trans- och icke-binära personer har 
hittats från tusentals år tillbaka, exempel-
vis keramik som skildrar tre kön från antika 
Egypten (2 000 f.Kr.).17 

”Transgender people, living in genders that 
branch from what they were assigned at birth, 
have been around a long, long time. Various 
indigenous nations have diverse gender expe-
riences, including what is now called two-spir-
itedness. Cultures in Eastern Europe, East 
Asia, all over the world have multiple genders 
or third genders.”18

Fundamentalister vet på förhand att de har 
rätt. Ingentingen kommer att få dem att ändra 
uppfattning – varken rationella resonemang 
eller bevis. Om det verkar finnas bevis för 
motsatsen, är det bevisen som måste förkas-
tas, inte trosuppfattningen. 

Världen förändras i takt med att vi lär oss mer. 
Det kan kännas läskigt när ens långt hållna 
trosuppfattningar bli ifrågasatta. Försök att 
inte kämpa emot förändringen, omfamna den. 
Att vara öppen för ny information och att 
ändra åsikt är något av det mest intellektuellt 
ärliga vi kan göra. Det är så vi utvecklas och 
lär oss nya saker.

Amanda Sköld 
Bloggar på ”amandaskold.com” 
och studerar religionsvetenskap.
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tity-is-an-unscientific-liberal-ideology-1.4916508 (Hämtad 
2022-02-21).

17: Ibid.

18: Ibid.
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Det sjöng från däcken, taktfast och 
bestämt. Shosh, shosh, shosh. Jag satt i lä 
i cykelsadeln bekvämt bakom min mamma 
som hade en kropp som Venus från Wil-
lendorf. Som minsta barnet i en skara av 
sex barn var jag väldigt priviligierad. Det 
förstod jag långt senare när jag insåg hur 
mycket omsorg min mamma lagt ned på att 
hålla oss mätta, rena och friska. Sängkläder 
som skulle kokas, grönsaker odlas och kor 
mjölkas. Det fanns inga blöjor på den tiden, 
inga barnkanaler och inga vitamintabletter. 
Min mamma tog mig alltid i försvar till 
mina bröders förtret. Och kanske, kanske 
jag utnyttjade det någon gång…

Och all mammas försorg i den skitstorm 
som är kvinnans hormonella system. Först 
när jag själv blev mamma till två barn (flick-
or!) insåg jag hur oändligt komplicerat det 
är att vara närvarande och trygg samtidigt 
som man är mitt i en oprovocerad storm av 
ilska eller ledsenhet. Och nog är det under-
ligt att kvinnor som är utslagna av smärta 
en eller två dagar varje månad inte kan ta 
ledigt, eller anpassa sitt arbete? 

Visst har det hänt otroligt mycket vad gäller 
kvinnors vardag och rättigheter! Men än 
idag finns det öppna och dolda förmin-
skandet där. Jag har alltid tyckt att det som 
ligger under ytan är svårare än det som 
sägs och görs öppet. Konsekvenserna av 
det som puttrar blir så småningom mön-

ster och strukturer som kräver lång tid att 
förändra. Metoo var ett stort steg i rätt rik-
tning när det handlar om arbetsplatserna. 
Kvinnor stod upp mot förminskande och 
förnedring världen över alltifrån svenska 
scenarbetare till yrkesarbetande japanskor 
som tvingas att gå i klackskor för att få och 
behålla sin anställning.

Ett stort problem är att kvinnor inte räknas. 
Visste du att kvinnor i fertil ålder inte tas 
med i kliniska läkemedelsstudier? Helt en-
kelt för att det alltid händer så mycket i 
en kvinnokropp som kan påverka utfallet 
av studien utan att det går att kontrollera. 
Gissa vad det betyder för läkemedelsut-
vecklingen... Och visste du att - världen 
över - planeras kollektivtrafiken utifrån de 
som lönearbetar? Inte för att hjälpa den 
stora andelen människor som utför det 
oavlönade omsorgsarbetet som de facto får 
vardagen att fungera. Dessa människor har 
helt andra resmönster, de reser ofta flera 
korta sträckor och inte endast in och ut 
från staden. Det här handlar om att beslut 
i vårt samhälle systematiskt förminskar och 
diskriminerar kvinnors (andra genus än 
män) behov, utrymme och säkerhet. Inte 
av illvilja, utan av gammal vana. Det saknas 
helt enkelt könsuppdelade data som kan 
vägleda beslut. Detta faktum beskrivs med 
många målande och tänkvärda exempel i 
boken Osynliga kvinnor.  

Efter förminskande och osynliggörande 
kommer förakt, förnedring och våld. Det 
går inte blunda för att våld mot kvinnor 
är vardag i Sverige. Det finns kvinnor som 
måste leva gömda. Där livet är ett fängelse 
utan galler. De kan inte visa sig öppet, kan 
inte finnas med i öppna dataregister och 
måste se till att deras barn inte kommer med 
på ett skolfoto. Innan det gått så långt att 
man behöver leva gömd har våldet pågått 
i flera år. Och det kulturella och religiösa 
hedersförtrycket hindrar fortfarande unga 
kvinnor att leva sitt eget liv i vårt samhälle. 

I denna värld av osynliga och förminskade 
kvinnor tänker jag att synliggörandet är vik-
tigt. Mars månad är ju sedan 1987 Wom-
en’s History Month i USA, Storbritannien 
och Australien. Och 8 Mars internationella 
kvinnodagen. Passa på att hylla de kvinnor 
i din närhet som visar vägen mot ett mer 
omtänksamt och inkluderande sätt att leva!

____________
Den som vill hjälpa förminskade kvinnor på ett mer 
handfast sätt och på sekulärhumanistisk grund kan 
ge pengar till HumanistHjälpen. Som stöttat kvinnor, 
barn och ungdomar utsatta för religiöst eller kulturellt 
hedersförtyck i 10 år. Pengarna ges till organisationer 
i Sverige, Uganda och Marocko som ser till att de gör 
skillnad för de drabbade. Varje gåva gör skillnad!

Ingrid Domingues

Kvinnorna, de osynliga kvinnornaKÖN
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Jämförande kulturstudier är en relevant 
metod för att undersöka könsskillnader. Att 
jämföra skilda kulturer fyller två funktioner. 
Det visar på variationer i kulturmönster och 
det ger tillfälle att iaktta omständigheter som 
kan vara av annat slag än kulturbestämda.

Är Akilles och Rambo rena hjärnspöken? Är 
deras våldsamhet resultat av en “social kon-
struktion”? Nej, det finns nog skäl att anta 
att den har mer substans.

När beteenden kan beskrivas som 
genomgående i så gott som alla världens kul-
turer blir det svårt att utesluta icke-kulturella 
orsaker. Vad man än från ideologiska utgång-
spunkter skulle önska sig.

Därför ställer jag frågan – är det vi kan iak-
tta endast och allenast ett resultat av kultur? 
En annan förklaringsmodell har presenterats 
i den forskning som följt evolutionära lin-
jer. Där menar man sig ha funnit att manlig 
aggressivitet varit en av de faktorer som lett 
fram till att vi idag står där vi står.

Skulle det vara så att mäns förmåga till 
våldshandlingar under årmiljonernas gång 
bidragit till att vi utvecklats till den skapels-
ens krona vi gärna ser oss som, kan det nog 
vara dags att tacka för den insatsen, och 
föreslå att den måtte upphöra.

Marx intresserade sig för utvecklingsfrågor. 
Han tyckte sig ha upptäckt att omstän-
digheter, som under en viss period utgör 
drivkraften i utvecklingen, under ett senare 
stadium kan omvandlas och få en hämmande 
roll. Tänk om det skulle vara så med mäns 
stridslust. Att den gått från välsignelse till 
farsot.

I så fall står vi inför ett problem. Särskilt om 

problemet inte behändigt kan åtgärdas med 
omskolning; om en benägenhet till våld finns 
inplanterad i mäns kroppar.

Leder en sådan inställning till uppgivenhet? 
Alls inte! Mänsklighetens historia är historien 
om människans kamp i och mot naturen. 
Hitintills har denna natur mest varit förlagd 
utanför människan själv. Frågan är om inte 
frontlinjen nu skär rakt genom henne – och i 
än högre grad rakt genom honom.

Vi har uppnått att kläder och bostäder skyd-
dar oss mot vädrets makter. Industriell fram-
ställning av mat och andra förnödenheter 
tryggar vår överlevnad i miljöer där frukter 
och stekta sparvar inte faller rakt ner i gapet. 
En rikt utvecklad läkekonst övervinner mån-
ga av de attacker naturen riktar mot oss. Pla-
nering och organisation ger oss makt över en 
obändig natur. Så det är väl bara att fortsätta 
på den vägen: att tygla naturen.

Mänskligheten står inför en rad hot. Ett av 
dem är mäns våld. Män har blivit något av 
det farligaste som finns.

Att yttra sig åt det här hållet gör många män 
uppbragta. Men halledudanedå. Är det har-
tassen som gäller? Visst, lite lirkande kan 
nog vara en framkomlig väg i privata rela-
tioner. Men i större sammanhang ger ver-
bala rallarsvingar bättre effekt. De avtäcker 
prinsen-på-ärten-reaktioner hos de män som 
gärna seglar fram under bekvämlighetsflagg.

För att kunna hantera den utveckling vi 
står inför fordras någorlunda realistiska 
verklighetsbeskrivningar. När ideologin 
får råda över empirin förloras orienterin-
gen. Önsketänkande för vilse. Till exempel 
föreställningar om att naturen är ovidkom-
mande – och kulturen allenarådande.

Vårt framträdande som könsvarelser och 
hur förhållandet mellan könen gestal-
tar sig är emellertid inte uteslutande ett 
kulturfenomen. Där finns även inslag av 
mänsklig natur; formade under släktets ut-
bredning över planeten. Ett av momenten 
i denna process är vi idag tvungna att up-
pmärksamma – och göra något åt. Mäns 
våld.

Denna icke försumbara del av manlig kon-
stitution behöver kringskäras av sociala 
konstruktioner på en rad nivåer; juridiska, 
polisiära samt på frilansbasis, t ex genom 
övervakning genom grannkontakt – både 
på arbetsplatser och i bostadsområden. 
Våldsverkare ska uppspåras och ges be-
gränsad i aktionsradie. Det krävs mängder 
av samhälleliga kontrollmekanismer. Och 
tvång.

En allt igenom konstruktionistisk tolkning 
av kön leder till en politik: en illusionspoli-
tik.

En icke-konstruktionistisk, dvs holistisk 
tolkning leder till en annan: en politik 
som befattar sig med problemen. Den 
som anser att män bäst kan beskrivas om 
illa uppfostrade kvinnor berövar sig mö-
jligheten till de resoluta ingripanden som 
är av nöden. 

Vi behöver diskutera medlen. Om vi gör 
det utan alltför förutfattade meningar bör 
vi kunna nå fram till konkreta och produk-
tiva förslag. De kan komma att handla om 
allt från elektroniska fotbojor till praktiska 
steg mot en avveckling av militarismen.

Ulf  Wideström, sexolog 
ulf.widestrom@telia.com

Mäns våldKÖN
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Jag var femton år när jag hörde ordet 
transsexuell för första gången. För att 
vara ärlig var min erfarenhet och kun-
skap om transpersoner begränsat till 
att jag någon gång hade hört talas om 
Dame Edna och After Dark. Det var 
inte så att jag hade några särskilda tanker 
eller åsikter, utan det var mer ett kon-
cept som fanns. En del män tyckte att 
det var kul att ha på sig kvinnokläder 
och så var det med det. Anledningen till 
att jag fick höra transsexuell var en ren 
tillfällighet.

Som femtonåring var jag nog som fem-
tonåringar flest, cool och oövervinner-
lig den ena dagen och ett osäkert litet 
barn den andra. Jag var säker på att jag 
inte var hetero och sökte mig därmed 
till sammanhang där andra HBTQ-un-
gdomar hängde. Eftersom jag visst att 
jag även attraherades av män, så ville jag 
inte kalla mig lesbisk utan placerade mig 
säkert i boxen ”bisexuell”. Sommaren 
det året jag skulle fylla sexton var jag 
på ett sommarläger för HBTQ-ungdo-
mar i Norge. Lägret var späckat med 
föreläsningar, workshops, filmvisningar 
och… hångel. 

En av föreläsningarna hölls i samband 
med en filmvisning. Det handlade om 
Monica som hade registrerats som pojke 
vid födseln, men som från tidig barn-
dom hade uttryckt starka känslor och 
åsikter kring sin könsidentitet. I föreläs-
ningen berättade hon om hur hon hade 
mått i skolan, vilka känslor hon hade 
haft etc och jag kommer ihåg att redan 
där började tankarna snurra i huvudet. 
under resten av lägerveckan tappade jag 
helt intresset för att vara med de andra, 
och det enda jag kunde tänka var ”men 
det är ju jag? eller?”

Under de kommande fyra åren mådde 
jag oerhört dåligt. Jag hoppade av gym-
nasiet, flyttade hemifrån, bytte land och 
under en period försökte jag desperat att 

hinna någon form för kvinnlighet hos 
mig själv. Låg med och hade kortvariga 
relationer med män för att få bekräf-
telse.

Det var först när jag började acceptera 
mig själv, och förstå att tankarna inte 
skulle gå över om jag inte vågade tänka 
klart dem, som jag började må bättre. 
Jag fick en remiss till teamet som utreder 
könsidentitetsstörningar (ANOVA) vid 
Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Att bli utredd är något av det mest 
kränkande jag har varit med om. De-
taljerade frågor kring mitt sexliv, hur/
om jag onanerade, vad jag fantiserar 
om. Möten var tredje månad och en 
psykologutredningen med en psykolog 
som inte bara tvingade mig att försvara 
min identitet utan även medvetet provo-
cerade mig för att se om jag hade ”man-
liga personlighetsdrag”. Det verkade 
dock inte finnas någon tvivel och ett år 
senare hade jag min diagnos ”transsexu-
alism” på pappret.

Jag har gått på testosteron sen 2010, och 
det har haft en enorm påverkan på mitt 

liv. Det tog inte lång tid innan min ps-
ykiska hälsa förbättrades avsevärt och 
plötsligt hade jag energi över att både 
studera och arbeta. Jag läste in hela gym-
nasiet via komvux och kunde så smånin-
gom börja studera på högskola. Det är 
såklart svårt att förklara för någon som 
inte själv har gjort den här resan, men nu 
när jag ser tillbaka är det en sån självklar-
het att det var rätt.

Min brist på medicinsk utbildning gör 
att jag inte kan säga något om varför 
just jag ”blev trans”. Folk brukar vilja 
spekulera kring orsakerna - handlar det 
om hormonduschar som blev fel under 
graviditeten? Är det miljögifter? eller 
är det kanske genusvetenskapens fel? 
Ärlig talat är jag inte alls intresserad av 
det. Det viktiga för mig är att jag mår 
bra, och det samma önskar jag mina 
transsyskon - vare sig det handlar om 
medicinsk behandling eller möjlighet att 
välja ett tredje juridiskt kön.

Fredrik Stillerud 
tidigare Humanisterna Stockholms styrelse 
https://manligdoula.org/

Trans – för att må bra!KÖN

Foto: Tony Hultkvist
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Den, som har hört talas om blommor och 
bin, därefter lärt sig räkna X-och Y-kromo-
somer och sedan trott sig förstå något om 
biologiskt kön, har misstagit sig. Det är sedan 
svårigheterna börjar. Det som först föreföll 
som lockande skillnader mellan kön framstår 
snart som diskussioner om orättvisor. De fles-
ta par i relationer hittar nog en ömsesidig res-
pekt och ser olikheter som både anledning till 
glädje och hanterbar konflikt.

Ett mer samhälleligt perspektiv på biologiskt 
kön och sexualitet har främst drivits och 
problematiserats av olika kvinnorörelser/
feministrörelser. Pojkar och män har mest 
reagerat, kritiskt eller stödjande. Det är rimligt 
att något förenklat tala om fyra vågor av fem-
inism. Första vågen handlade om medborger-
liga och politiska rättigheter. Fredrika Bremer 
och Ellen Key var kända feminister i Sverige. 
(1850 - 1950). Andra vågen (1950 - 1990) 
kritik av mannen som norm. Marxistiska 
analyser dominerade. Simone de Beauvoir en 
portalfigur. Protest mot pornografi, våldtäkt, 
kvinnomisshandel, preventivmedel och löne-
skillnader. Susan Faludi en annan portalfigur. I 
Sverige Yvonne Hirdman. Tredje vågen (1990 
- 2010) blandad bild, individuella lösning-
ar, feministiska partier startades och andra 
politiska partier såg sig tvungna ta ställning för 
feminism i olika varianter. Intersektionalitet, 
postmodernt synsätt och trans-feminism blev 
viktiga begrepp. En portalfigur var Kimberlé 
Williams Crenshaw. Fjärde vågen (2012 -   ) 
präglad än mer av intersektionalitet, Metoo, 
kvinnans offerroll och aktivism på universitet 
[Beskrivningen i huvudsak hämtad från Wikipedia]

Jag menar att första och andra vågens femi-

nism väckte visst motstånd i sin tid, men hör 
numera till accepterade tankar. Det är främst 
den tredje vågens beroende av postmodern-
ism och intersektionalitet som innebär att te-
orier blivit kontroversiella. Framförallt gäller 
det hur genus har frikopplats från det biolo-
giska könsbegreppet och därmed skapat ett 
nytt synsätt på kunskap som är problematiskt. 
Genus kallas ibland socialt kön och grundas 
på omvärldens förväntningar på manligt och 
kvinnligt. Med den definitionen görs skillnad 
mellan biologiska yttre tecken och upplevelser 
av identitet. Identiteten blir också föränderlig 
efter plats och tid. Genus skapas genom att 
handlingsmönster upprepas. (Judith Butlers 
Doing gender). Fokus kom att flyttas till vad 
som är skiljaktigt. Vita heterosexuella me-
delklass-kvinnors analyser underkändes. De 
vilade på privilegier. De förtrycktas röster 
hade inte hörts. 

Om det biologiska könet var essentialistiskt 
och tydligt blev det nya begreppet genus vagt. 
Genus kopplades till begreppet intersektional-
itet dvs handlingar på flera plan återskapade 
förtryck av kvinnor som svarta, arbetarklass, 
immigranter och lesbiska. Avgörande politiskt 
blev nu utifrån vilken position något sades - av 
en vit manlig och etablerad akademiker eller 
en svart invandrad arbetarkvinna. Språklig 
korrekthet avgör vem som får tala. Richard 
Dawkins, Germaine Greer och J.K. Rowling 
är de mest kända, som fått löpa gatlopp för att 
inte ha sagt de korrekta fraserna om manligt 
och kvinnligt. 

Jag menar att det finns vetenskapliga inlägg 
om biologiskt kön, genus, normativitet och 
intersektionalitet som är respektabla, men 

vad som angår oss som humanister är fram-
förallt hur begreppen används politiskt och 
hur angrepp sker på arvet från Upplysningen 
vad gäller kunskapsbegreppet. Intersektionell 
metod medför att identitet utifrån kön, genus, 
ras, klass och sexualitet konstitueras i relation 
till varandra. Kunskap, som bygger på per-
sonlig erfarenhet, leder fram till procedural 
kunskap/färdighetskunskap att ”veta hur”. 
Vetenskaplig kunskap/deklarativ kunskap up-
pnås genom att propositioner (hypoteser som 
ska prövas) ställs och utsätts för möjligheten 
att falsifieras. Undersökaren vill kunna ”veta 
att”.. Det har framställts som en ”epistemol-
ogisk orättvisa”, av feminister, att etablera 
kunskap genom att propositioner prövas och 
skapar kunskap.  Det etablerade sättet att ställa 
hypoteser för prövning uppfattas som ett för 
förtryckta människor orättvist sätt att nå kun-
skap. (Alexis Shotwell, Allison B Wolf, Kristie 
Dotson). Det har fått en benämning ”reason/
emotion divide”. Trots sin underordnade roll 
sägs förtryckta minoriteter uppnå kunskap 
genom sina erfarenheter av förtryck. Så har 
genusteorin i förening med intersektionalitet, 
aktivism och socialt rättvisetänkande förenats 
till ett motiv som används av studenter för att 
tysta vissa lärare och föreläsare där den har 
gått som längst. Det har främst varit tydligt i 
USA och Storbritannien. 

Det finns anledning för oss sekulära human-
ister att hålla fast vid Upplysningens land-
vinningar och den etablerade vetenskapliga 
metoden.

Kjell Sundberg 
Humanisterna i Kalmar

“Kön och genusförståelse 
förändrar kunskapsbegreppet”

KÖN
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Jag har blivit ombedd att redogöra för min 
syn på kön och på den utveckling som på 
senare tid har skett i synen på könsidentitet. 
Det gör jag gärna. 

Faktum är att jag tror att många av Hu-
manistens läsare kommer att hålla med mig. 
Som kristen vill jag visserligen leva med Bi-
beln som auktoritet, men de frågor som vi 
här talar om handlar i grunden om det som 
på teologispråk kallas ”skapelseplanet”. De 
är helt enkelt gemensamma för alla männi-
skor, oavsett tro eller icke-tro, och grundar 
sig på fysiska och sociala realiteter. 

Intressant nog innebär detta att det finns 
en brygga mellan ett kristet och ett sekulärt 
evolutionistiskt perspektiv på kön. Båda 
dessa grupper tror nämligen att vi är där vi 
är av en orsak. För mig som kristen finns 
ett telos nedlagt i skapelsen för att Gud vet 
vad han gör; det finns en orsak till att vi är 
skapade som män och kvinnor. Men även 
ur ett sekulärt evolutionistiskt perspektiv 
finns någon form av logik kring hur vi blivit 
utformade som människor. I någon men-
ing måste det ju gagna oss som art att vi är 
uppdelade i två kön och att de båda könen 
kompletterar varandra. 

Som kristen tror jag på en objektiv sanning. 
En sådan hållning kan i värsta fall göra en 
stursk och fyrkantig, men som Åsa Wik-
forss skriver i sin bok Alternativa fakta kan 
det också vara tvärtom: att det gör en öd-
mjuk och nyfiken på omvärlden. Eller med 
Wikforss ord: ”Att vara objektiv innebär 
att basera sina övertygelser på evidens – att 
noga ta in all tillgänglig evidens och väga 
den på rätt sätt. Den som låter känslorna ta 
över, eller som bortser från en del evidens 
och bara plockar fram det som passar henne 
… är inte objektiv i den här bemärkelsen.”

För mig innebär detta att även våra överty-
gelser om kön behöver vara grundade på 
evidens. Och här menar jag att huvudprob-
lemet med mycket av dagens ”genusveten-
skap” ligger: man är låst utifrån en given 
överideologi och man är ointresserad av 
andra forskningsdiscipliners input. Inga av 
de böcker jag har läst från queerhåll har till 

exempel gått i dialog med den biologiska 
forskningen om kön.

Så, vad anser jag att vetenskapen har att 
säga om detta? Bland annat följande:

• Djurvärlden är i allt väsentligt binär. Det 
finns två kön som båda behövs för att föra 
släktet vidare. Det finns inte något tredje 
kön.

• Människans kön manifesteras i yttre köns-
karakteristika, men grundar sig på våra XX- 
och XY-kromosomer, som finns i varenda 
cell i vår kropp.

• Det typiskt ”manliga” respektive ”kvinn-
liga” har stark koppling till våra olika hor-
monsammansättningar. De senaste decen-
niernas hjärnforskning har även visat på 
flera signifikanta skillnader mellan könen.

Med detta sagt bör vi alla vara försiktiga 
med stereotyperna. Det typiskt ”manliga” 
respektive ”kvinnliga” ska förstås utifrån 
normalfördelningskurvor, och på de flesta 
områden finns betydande överlappning-
ar mellan könen. Inte heller är det någon 
tvekan om att ett samspel finns mellan det 
(skapelse)givna och det sociala. Vissa köns-
roller får sin primära förklaring utifrån bi-
ologin, medan andra är mer eller mindre 
sociala konstruktioner.

Min uppfattning är att detta även rimmar 
med Bibelns budskap, som å ena sidan be-
tonar vår manlighet och kvinnlighet som 
grundläggande, å andra sidan är väldigt 
sparsam med vägledning kring ”manligt” 
respektive ”kvinnligt” beteende.

Mycket av vår tids feminism har dock kan-
trat över till att enbart betona det sociala 
könet, genus. Essentialism är i det närmaste 
en svordom och många ifrågasätter att 
det finns en genuin ”manlighet” respek-
tive ”kvinnlighet”. Därmed har man också 
banat väg för vår tids radikala trans- och 
queerideologier.

Transideologin står i detta sammanhang 
för en metafysisk syn på kön, helt och hål-
let frikopplad från biologi, reproduktiva 
organ, kromosomer och hormonnivåer. 

I praktiken har vi därmed det kön som vi 
själva ”känner” att vi har.

Queerideologin, i sin tur, talar om både 
identiteten och sexualiteten som något 
flytande. Man betonar att det varken finns 
något ”normalt” eller något ”naturligt ut-
gångsläge”, utan att vi alla kan vandra fram 
och tillbaka mellan olika sexuella identiteter.

Själv oroar jag mig för vad detta gör med 
den unga generationen. Jag tror att företrä-
dare för trans- och queerideologin skapar 
en obefogad osäkerhet hos många unga, 
som i sin tur leder till ett experimenterande 
som i backspegeln kommer att framstå som 
väldigt onödigt. Och som i värsta fall kan 
leda till att unga kommer in i transvården 
och i onödan går igenom en behandling 
som de hade kunnat vara utan.

Olof  Edsinger

Generalsekreterare för Svenska Evange-
liska Alliansen och författare till ett antal 
böcker, däribland Olika och jämlika: Manligt 
och kvinnligt ur ett kristet perspektiv (Apologia 
2020)

Kön och könsidentitet ur ett 
kristet perspektiv
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att tänka rationellt, som inte kan ta ansvar för 
sin ekonomi. Tack vare de politiska framgångar-
na för kvinnorörelsen så äger ordet kvinna inte 
längre dessa associationer. De associationer som 
ordet väcker i dag – ömhet, känslighet, sentimen-
talitet, mystik, skönhet, lyhördhet, intuition etc 
– behöver det inte väcka i morgon.

Den varelse som agerar som vore hon kvinnlig, 
som tror sig veta vem hon är när hon kallar sig 
”kvinna”, är huvudperson i den politiska rörelse 
vi kallar feminism. Där är hon en älskad, omhul-
dad agent som ofta får axla en dröm: drömmen 
om det feministiska upproret mot ett patriarkalt 
samhälle.

Feminismen tror på kvinnan, hon är dess käraste 
fetisch. Feminismen vill ”frigöra” kvinnan, vill 
”representera” henne, vill ”uppvärdera hennes 
erfarenheter”. Feminismen älskar kvinnan. Det 
är en kärlek som har förvandlat henne till en 
utopi, till en dröm om en annan värld, en bättre 
ordning. När det är svårt att leva i denna värld, 
letar vi efter en annan. Så uppstår religionernas 
himmelriken – och så uppstår feminismens kvin-
na. Hon blir havande med ett alternativ till det 
nuvarande. Hon blir en utväg; om hon hade fått 
bestämma hade krigen varit färre, miljöförstörin-
gen mindre, rasismen mer sällsynt. Feminismens 
kvinna blir ofta en dröm om godhet – en godhet 
som kan se olika ut i olika feministiska läger. Hos 
stödstrumporna blir hon garanten för folkhem-
mets bevarande. Hos de biologiska feminister-
na blir hon den ömma modern, som osjälviskt 
bär livet vidare och värnar om det lilla. I New 
Age-rörelsen blir hon den mystiska naturkraft 
vår teknologiska och rationella värld behöver. 
Hos postmodernisterna blir hon det som un-
dgår det språkliga fängelset. I modemagasinens 
”feminism” blir hon den naturliga skönhet som 
saknas i en alltför artificiell värld.

Ur Nina Björk 1996 Under det rosa täcket: om kvin-
nlighetens vara och feministiska strategier. Wahlström 
& Widstrand.

Publicerad med författarens tillstånd.

När du uppsöker en offentlig toalett har du två 
dörrar att välja på. Om du har fötts med slida 
väljer du dörren med den här figuren:  . I detta 
oansenliga tecken finns en utsaga om vad det är 
att vara kvinna inskriven: kvinnor är de varelser 
som bär kjol. När du utan att tveka öppnar denna 
dörr utför du en ständigt pågående skapelseakt: 
du bekräftar din könsidentitet, du går in i kvin-
nlighetens förlovade rum. En banal händelse, en 
vardaglig erfarenhet – men likväl ett led i den 
läroprocess som varje kvinna deltar i från den 
dag hon föds och till den dag hon dör. Jag lever 
på jorden som kvinna – jag lär mig förhålla mig 
till en av många berättelser om vad det är att vara 
kvinna.

Våra kroppar bär de första tecknen på kvin-
nlighet, bröst och kön – men den nakna kvin-
nan är inte den kvinnligaste kvinnan. När vi 
uppskattande säger ”hon är så kvinnlig” menar 
vi inte ”hon går så ofta naken”. ”Vagina” är gy-
nekologens ord, ”fitta” graffitimålarens. Men 
”kvinnlighet” är ett ord som pekar mot en hel 
värld, en hel identitet. Varje gång vi använder or-
det ger vi det ett innehåll som är större än någon-
sin våra bröst eller vårt kön.

Tennisspelaren Stefan Edberg får i en intervju 
frågan om vad han tänder på hos en tjej och han 
svarar: ”Att hon är kvinnlig. Pysslig och mjuk. 
Huslig och vänlig.” Fotografen Claudia Fried 
säger i ett modemagasin: ”Jag har absolut inget 
emot att bli omhändertagen ibland, man får inte 
förneka sin kvinnlighet.” Orden betyder inte att 
Edberg tänder på nakna kvinnor, eller att Fried 
är orolig över att förneka sina bröst. Kvinn-
lighet är ett påklätt ord, som börjar i den nakna 
kvinnokroppens landskap men som slutar på 
en helt annan ort. På vägen från den nakna till 
den kvinnliga kvinnan har någonting hänt, har 
en berättelse om kvinnlighet skapats – en berät-
telse som varje varelse med slida och bröst måste 
förhålla sig till. Frågan ”är jag kvinnlig?” kan inte 
besvaras när jag står ensam och naken framför 
spegeln. Svaret är inte ens givet i rött, rinnande 
mensblod mellan mina ben. Kvinnligheten finns 
inte här; inte i min kropp, inte i mitt blod.

Lyssna på Aretha Franklin: ”You make me feel 
like a natural woman.” Lyssna igen: hör det lilla 
viktiga ordet ”like”, som, och hör orden ”you”, 
du, och ”feel”, känna. Vad är det som händer 
här, i en enkel sångrad som ljuder under kväl-
lens sista dans och dränker gungande par på ned-
släckt golv? Rösten är en kvinnas och duet tar vi 
därför för en man: här skänker en man en kvinna 
hennes kvinnlighet. Här har vi huvudpersonerna 
i alla berättelser om kön: mannen och kvinnan. 
Och han får henne att känna sig som en naturlig 
kvinna – han får henne inte att vara en naturlig 
kvinna. För hur skulle hon kunna vara? Var skulle 

den naturliga kvinnan kunna existera? Långt före 
den dag då du självklart väljer toalettdörr har du 
blivit en av huvudpersonerna i berättelserna om 
kön, har du blivit flicka eller pojke. Och du vet, 
allt tydligare för var dag, vad din roll innebär. Du 
kan inte vända åter: du är inte kvinnlig då du är 
naken, du är kvinnlig då du är paketerad som 
kvinna (pysslig, huslig, vänlig, i behov av om-
händertagande, eller något av de andra ord som 
vi slår in paketet kvinna i). Då känner du dig som 
en naturlig kvinna, som den kvinna vår kultur har 
valt att definiera som kvinnlig.

Alla som talar svenska vet vad en bror är: ett 
manligt syskon. Alla som talar svenska vet vad en 
kvinna är: en människa med slida och bröst. Det-
ta är ordens definition. Meningen ”en kvinna är 
en människa med bröst och slida” är fullständigt 
ointressant – om vi inte just håller på att lära oss 
tala. Det är en mening som inte innehåller någon 
kunskap om förhållandena i världen, inte om vad 
det innebär att ha slida och bröst, utan det är en 
mening som blott innehåller en kunskap om det 
svenska språket. Men ordet ”kvinna” har blivit 
större än sin definition, har fått en mängd associ-
ationer: ”den som föder barn”, ”den som känner 
omsorg”, ”den som är vacker”, ”den som kan 
tala om känslor” osv.

Alla som talar svenska vet vad en bög är: en man 
som älskar män. Men precis som ordet kvinna 
har bög i vår kultur fått även andra betydelser: 
”onaturlig”, ”sjuk”, ”feminin”, ”hot mot famil-
jen” etc. När bögar fortsätter att kalla sig bögar 
kämpar de för ordets innebörd, för att få bort de 
negativa associationerna och låta ordet bli oin-
tressant, låta det bli blott sin definition. Delvis 
har bögarna lyckats i sin kamp; i dag är ordet inte 
nödvändigtvis ett skällsord.

Ordet ”bastard” betyder ”en som är född av 
föräldrar som inte är gifta”. Det betydde or-
det på 1800-talet – och det betyder ordet i dag. 
Men en gång hade ordet ”bastard” så negativa 
associationer att det formade alla bastarders liv. 
Alla i byn visste vem som var bastard och hade 
vissa negativa förväntningar på den personen – 
förväntningar som styrde hans eller hennes liv 
och delvis formade hans eller hennes person-
lighet. I dag har ordet inte längre dessa associa-
tioner och det används inte heller, trots att vårt 
land är fullt av bastarder.

Om jag för hundra år sedan hade sagt ”jag är 
kvinna” så hade det till exempel betytt ”jag har 
inte rösträtt”, ”jag har inte tillträde till universite-
tet”, ”jag är inte myndig när jag gifter mig”. Och 
det hade inte betytt bara dessa faktiska omstän-
digheter, utan i förlängningen av dem även en 
förståelse av ordet kvinna som en varelse som 
inte förstår sig på politik, som inte är kapabel 

”Kvinnlighet” är ett ord som pekar 
mot en hel värld, en hel identitet
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De senaste åren har en uppsjö av hand-
böcker publicerats – jag hittar över 35 – 
som avser att ge föräldrar råd om vad de ska 
göra när deras barn inte passar in i köns-
mönstren. I The Gender Creative Child 
förklarar Diane Ehrensaft att det gäller att 
vara uppmärksam på ens barns beteende 
och hålla utkik efter avvikelser. Det finns 
”tyvärr inte … något blodprov” för att 
avgöra könsidentiteten, men ett tränat öga 
kan ändå hitta den i vissa barn redan un-
der deras första levnadsår. Ett exempel är 
om en liten flicka aldrig vill ha klänning 
på sig. Då bör föräldrarna ta henne till en 
psykolog, och om psykologen säger att det 
är en ”fas” har hen fel, säger Ehrensaft. 
Visst kan man vänta och se, men man ”bör 
inte vänta för länge, eftersom man då kan 
få ett olyckligt barn”.

Titeln, anslaget och omslaget på Ehren-
safts bok signalerar öppenhet. Orden 
”kreativitet” och ”barn” och en bild på ett 
barn i page och en klänning i mängder av 
starka färger för tankarna till frihet och lek. 
Men budskapet är att flickor bör tycka om 
klänningar – annars är det något fel.

Samma råd ger också handboken The 
Transgender Child: ”En pojke med långt 
hår som vill ha ljusrosa skjortor och mju-
ka blommönstrade bomullsbyxor” är ett 
typiskt exempel på ”tydlig genusvariation” 
eller någon som är ”könsinkongruent”. De 
exemplifierar med en pojke vid namn Ale-
jandro: ”Han tultade in i sin storasysters 
garderob för att sätta på sig hennes klän-
ningar. Han lindade in håret i sjalar och 
handdukar. Han hade alltid på sig mam-
mans smink och kläder.” Att låta barnen 
vara som de är finns inte med som alter-
nativ, utan de bör tas till läkare för diagnos.

Bilderboken Jag är Jazz, som finns på sven-
ska bibliotek i samma sektion som Max 
nalle (för barn under fem år), inleds med 
meningen: ”Så länge jag kan komma ihåg 
har min favoritfärg varit rosa.” Till gulliga 
illustrationer berättas om Jazz intressen:

Mest av allt gillar jag sjöjungfrur. Ibland 
sätter jag till och med på mig en sjöjun-
gfrudräkt när jag simmar i poolen. Mina 

bästa vänner är Samantha och Casey. Vi har 
alltid roligt tillsammans. Vi gillar höga klack-
ar och prinsessdräkter precis som vi gillar att 
hjula och hoppa studsmatta. Men jag är ändå 
inte exakt som Samantha och Casey. Jag har 
en flickas identitet och en pojkes kropp. Det 
kallas för att vara transsexuell. Jag är född 
sådan.

Boken fortsätter med att berätta att Jazz ald-
rig gillat bilar utan föredragit prinsessdräk-
ter, vilket föräldrarna inte tillät. De tvingade 
honom att ha pojkkläder och var mycket för-
virrade då han inte ville det. Vid tre års ålder 
tog de honom till en doktor: ”det var då jag 
hörde ordet transsexuell för första gången”. 
Efter besöket byter föräldrarna namn på po-
jken till Jazz och förklarar att han nu är en 
hon. Nu får Jazz ha flickkläder och kan låta 
håret växa. Boken slutar som sagoböcker i 
den sektionen brukar: ”Och inuti är jag lyck-
lig. Jag har roligt. Jag är stolt.” Den 4 februari 
har utsetts till ”Jazz and friends national day 
of  school and community reading”, vilket be-
tyder att lågstadier över hela USA läser boken 
om Jazz.

Jazz Jennings blev megakändis redan som 
sexåring och det barn som gav könsbyte ett 
ansikte världen över. Som sexåring startade 
hon en offentlig strid för att få spela fotboll 
i ett flicklag. Jazz var så mogen att hon grun-
dade en stiftelse redan vid sju års ålder och 
vid fjorton utsågs hon till en av de 25 mest 
inflytelserika tonåringarna av Time Magazine. 
Snart gjorde Jazz sminkreklam och fick en 
egen reality show, som också visade ”farväl-
partyt” till penisen vid arton års ålder. Media 
världen över berättar om denna inspirerande 
resa, som dock grumlas lite av att Jazz säger 
sig inte ha ”några sexuella känslor” och ”ald-
rig har fått känna hur det är att få orgasm”. 
Föräldrarna förklarar stolt att de endast ”stöt-
tar” sitt barn, men man kan ana att de har haft 
lite fler fingrar med i spelet än så när de berät-
tar att de ”misstänkte att hon var tjej långt in-
nan hon gjorde det själv”.

I Chile har världens första skola för trans-
barn startats. Grundaren, organisationen 
Fundación Selenna, skapades av Selennas 
mamma. Hon förklarar att hon upptäckte att 
hennes son var transsexuell när han var tre år, 

då han sa: ”När jag blir stor ska jag bli kvinna.” 
Efter detta tog hon honom till en barnpsyki-
atriker, som förklarade att troligtvis hade hon 
ett transsexuellt barn. Idag är Selenna sju år, 
Chiles mest kända förkämpe för transbarns 
rättigheter, och har en skola uppkallad efter 
sig. På skolans hemsida ser man eleverna stå 
uppradade med plakat: ”Staten erkänner inte 
mina rättigheter. Jag är en pojke. Jag vill ha en 
lag om självidentifikation i Chile.”

Om och om igen berättas samma historia: 
flickor som vägrar ta på sig klänning och 
därför lämnas hemma när familjen ska gå på 
bröllop, pojkar som önskar sig dockor och 
kjolar med volanger men som inte tillåts ha 
på sig dem utomhus, eftersom föräldrarna 
är rädda att de ska bli mobbade – fram till 
den dag då barnet förklaras vara fött i fel kön. 
Med ens får flickorna ha byxor. Med ens får 
pojkarna ha klänningar. Föräldrarna känner 
lättnad; de har fått ett svar på varför deras 
barn betedde sig så konstigt. Det gäller då att 
inleda den långa resan med hormoner, för att 
kroppen ska passas in i den nya könsrollen.

Möjligheten att låta pojken ha klänning och 
fortsätta vara pojke är så otänkbar att ingen 
av böckerna ens nämner den. Att få vara som 
man är, är inte möjligt. I dessa böcker finns 
heller aldrig exempel på barn som gillar både 
byxor och klänningar, eller som ändrar smak 
över tid. Nej, här är man antingen eller. Inte 
heller förklarar böckerna varför ett plagg med 
en öppning som ger plats för båda benen hör 
ihop med flickor och ett plagg med två öp-
pningar och ett ben i varje hör ihop med po-
jkar. Det är bara så det är. Att benplagg med 
en öppning, som vi skulle kalla klänning, bärs 
av män över stora delar av Asien och Mel-
lanöstern nämner de inte. Och varför ständigt 
färgen rosa som den ultimata könsmarkören?

Ur Kajsa Ekis Ekman 2021 Om könets existens: 
tankar om den nya synen på kön. Polaris.

Publicerad med författarens tillstånd.

Hjälp – min son gillar rosa!

KUL-
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Ett gammalt skämt lyder att det bara finns 
två sorters människor i världen: Å ena sidan 
de där trångsynta människorna som delar in 
människor i två sorter, och å andra sidan vi 
vidsynta människor som inte gör detta. Är 
det egentligen så att alla människor brukar 
dela in alla människor i binära motsatspar, 
och att vi alla är lika goda kålsupare med 
denna ovana? Njä. Den första biten stäm-
mer nog, men förmodligen inte den andra. 
Att använda kategorier torde vara både 
språkligt och neurologiskt nödvändigt. Men 
vi kan förhålla oss kritiska till dem, och 
nyansera våra resonemang. Hålla oss med-
vetna om att de utgör något som vi män-
niskor skapar och återskapar. Detta gäller 
både de kategorier som vi själva använder 
och de som vi möter i andra människors 
tänkande och retorik.

Det är lätt att tänka sig att varje människa 
skulle vara antingen god eller ond, antin-
gen höger eller vänster, antingen teist eller 
ateist, antingen änglalik eller demonisk, 
antingen man eller kvinna, antingen med 
oss eller mot oss. Detta särskilt när vi be-
finner oss under omständigheter som är 
pressande och hotfulla, men även annars. 
Svartvitt tänkande och polarisering, även 
känt som manikeism eller dikotomism. Att 
dela in sig själv och sina medmänniskor i 
två motsatta sorter torde komma både från 
djupt neurologiskt rotade instinkter och 
från tusentals år av historia. Såväl religiöst 
som politiskt har världshistorien präglats av 
en massiv indoktrinering i detta sätt att tän-
ka. Religiöst har religioner som kristendom 
och islam predikat en världsbild bestående 

av himmel versus helvete, god lydnad ver-
sus ondskefull olydnad. Politiskt har både 
diktaturer och demokratier hittills varit or-
ganiserade på sätt som på olika sätt främjar 
polarisering.

I diktaturer bygger makten över samhället 
i slutändan genom fysiskt, psykiskt och so-
cialt våld. Detta nödvändiggör en hierarkisk 
polarisering mellan de som lyckas position-
era sig som goda lojala undersåtar versus 
de som misstänks för att vara motsträviga, 
illojala eller direkt förrädiska mot regimen. 
”Now we see the violence inherent in the 
system”, som bonden sade. I demokratier 
bygger makten istället på att medborgar-
na väljer vilka de ska ge sitt förtroende. 
Därmed är det åtminstone i teorin möjligt 
att ha en demokrati vars grundvalar är fria 
från polarisering: En stat för alla, där varje 
medborgare får rösta på vilken parlaments-
sammansättning hen vill ha. I dagsläget 
finns det dock i praktiken tre stora hinder 
som står i vägen.

För det första lever vi i en värld där det 
fortfarande finns flera diktaturer. I Free-
dom Houses analys av världens 195 länder 
och 15 övriga regioner räknas 56 länder 
och 10 regioner som ofria. Länder som 
Ryssland, Kina och Saudiarabien, region-
er som Tibet och Östra Donbas. För det 
andra lever vi i en världsordning där olika 
människor helt öppet och lagstadgat till-
erkänns radikalt olika rättigheter. Detta då 
inte utifrån hudfärg eller könstillhörighet, 
utan utifrån de medborgarskap som nyföd-
da barn blir tilldelade baserat på födelseort 

och/eller baserat på föräldrarnas medbor-
garskap. Apartwelt, inte apartheid. För det 
tredje är även världens demokratier fort-
farande enpartisystem, i den bemärkelsen 
att varje medborgare tillåts rösta endast 
på ett enda parti: Det är i dagsläget inte 
tillåtet att nyansera sin position genom att 
fördela sin röst mellan två eller flera parti-
er. Dessa tre problem är praktiska, snarare 
än att utgöra någon slags ofrånkomlig del 
av demokratins grundläggande natur. Den 
tredje vore dessutom tämligen enkel att 
lösa genom att låta varje väljare få lägga tio 
decivote-valsedlar vilka var och en är värd 
en tiondels röst.

Frihet behöver inte vara lika med polariser-
ing. Att välja behöver inte innebära att välja 
en eller annan sida att hålla sig till. I våra 
tankar och samtal kan vi inta mer nyanse-
rade positioner än så, även när de sociala 
miljöer vi lever i begränsar våra möjligheter. 
Världen är full av makthavare och maktha-
varwannabees som var och en av dem vill 
att du ska ställa dig under just hens flagga 
och  utifrån detta bygga såväl identitet som 
lojalitet. Men du behöver inte välja sida. Du 
behöver inte ens välja mellan att antingen 
välja sida eller inte välja sida. Det behöver 
inte vara allt eller inget. Istället kan du välja 
en sida i viss mån och med vissa förbehåll.

Xzenu Cronström Beskow 
Masterexamen i mänskliga rättigheter och i 
sociologi. 

Hen har tidigare arbetat på en inhemsk männi-
skorätts-NGO i Indonesien.

Måste vi alltid välja sida?
- om hur polarisering är invävt i vår kultur

DEBATT
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En vital humanism adresserar aktuella frågor 
(gärna med inspiration från antiken, renäs-
sansen och upplysningstiden från vilka det 
finns mycket att lära).

Den aktuellaste frågan just nu är det gang-
stervälde som breder ut sig. Dels har vi stora 
gangsters som angriper och annekterar andra 
länder. Dels har vi mängder med smågang-
sters i våra förorter som annekterar stadsdelar 
för bl a drogförsäljning. 

Det finns förvånansvärt många likheter mel-
lan stora och små gangsters: De lägger under 
sig andras geografier med våld. De stjäl an-
dras tillgångar. De vill ha ”respekt” genom att 
hota de samhällen de breder ut sig i.

Och, de är förtjusta i bling-bling. Denna sista 
faktor är viktigare än vad man först kanske 
tror. Låt mig återkomma till den alldeles strax.

Gangsterbeteende är inget nytt. Det har alltid 
funnits, men det har också alltid bekämpats. 
I vår del av världen har denna kamp varit 
mer framgångsrik än i många andra delar av 

världen. Just därför har vi lyckats skapa hu-
manistiska samhällen baserade på demokra-
ti, bildning, hederlighet, transparens, sund 
konkurrens, rättssäkerhet och mycket annat. 
Gangstersamhällena däremot är korrupta och 
- som en följd av detta - fattiga och måste 
därför stjäla det bling-bling som ledarna är så 
förtjusta i och som de tror ger dem respekt.

Varje generation är skyldig att ta sin del av 
ansvaret för kampen mot gangstrarna så att vi 
lämnar en mer humanistisk värld efter oss än 
vad vi ärvde av våra föräldrar. 

Kampen mot gangsters går ut på att de skall 
misslyckas. Steg 1 är diplomati, men diploma-
ti fungerar väl “så där” både internationellt 
och nationellt verkar det som, trots seriösa 
försök. Steg 2 är ekonomiska åtgärder. Det 
är där ”bling-bling”-faktorn kommer in. Ta 
ifrån gangstrarna vad de stulit. Se till att de 
inte får sola sig i skenet av den anständiga 
världens politiker, i samband med interna-
tionella idrottstävlingar och kulturhändelser 
som Eurovision Song Contest. Och se till att 

det de stulit förverkas och återlämnas till den 
rättmätiga ägaren. Att vara en gangster skall 
leda till ett liv i torftighet. Steg 3 är tyvärr våld. 
Verkligheten visar att humanistiska samhällen 
behöver både polis och militär för att försvara 
humanismen och dess människor.

En vital humansim är inte vare sig naiv eller 
slapp, det måste vi har lärt oss vid det här 
laget. En vital humanism ser den kärva ver-
kligheten precis så som den är och agerar för 
att göra den human för oss människor.

Vi humanister borde kroka arm med våra 
likasinnade runt om i världen, inte minst med 
humanister i de miljöer som är hårdast utsatta 
för gangstrar. Tillsammans med dem skall vi 
diskutera möjliga åtgärder och torgföra dessa 
så att politiken kan ta över. 

Jag yrkar härmed på att kampen mot gang-
sterväldet kommer upp i samband med för-
bundsstämman den 23 till 24 april.

Anders Källström 
Humanisterna Väst

“En vital humanism är
vare sig naiv eller slapp”

DEBATT

Anmälan humanistisk konfirmation
Humanisterna arrangerar sommarläger för ungdomar i 15-årsåldern. Tanken med human-
istisk konfirmation är att ungdomar får diskutera livets stora frågor i en öppen miljö. Under 
2022 kommer tre läger genomföras på Valla folkhögskola i Linköping.

Datum:
17 juni – 23 juni
27 juni – 3 juli
18 juli – 24 juli

Kontakta konfirmation@humanisterna.se.

Kostnaden för en veckas Humanistisk konfirmation
är 6 700 kr och i detta ingår full logi. Varje läger
kommer ha deltagare från hela landet i åldrarna
14-16 år. Hoppas vi får träffa din tonåring!

Vänliga hälsningar
Malin Jiborn, Projektledare Humanistisk konfirmation
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Att som gravid och socialt utfryst tvingas bo på 
gatan. Eller att kunna ha fredagsmys med Madam 
Mahjouba. Vilken skillnad! Det blir möjligt endast 
tack vare ekonomisk hjälp från olika aktörer, där 
HumanistHjälpen är en.
Idag är det fredag och mysdag på Ahddane. Först en 
föreläsning för gravida och nyförlösta. De peppas 
om sin betydelse. För sig själva, barn och samhälle. 
Mme Mahjouba Ebouche vill öka medvetenhet och 
självkänsla. Förklarar att varken lag eller religion står 
bakom den hemska tradition de drabbats av. Många 
är unga, ibland bara barn. De flesta har aldrig varit 
borta från sin familj ens en hel dag. Nu är de hem-
lösa för gott, från ena dagen till den andra. Från 
förlossningen har en kvinna vanligen fyra månad-
er på sig att läka, få någon utbildning, jobb, egen 
bostad, barnet får plats på förskolan. Sedan väntar 
nästa kvinna på att få hjälp. Men det sociala stödet 
fortsätter.
Livslång kamp mot hedersnorm
Kvinnohuset och förskolan Ahddane utanför Aga-
dir i Marocko drivs av Mme Mahjouba Edbouche. 
En av Marockos mest välkända socialarbetare. Det 
är hennes livslånga kamp för gravida ogifta kvin-
nor som satt avtryck. Som ung såg hon hur familjer 
tveklöst och omedelbart kastade ut gravida ogifta 
döttrar för gott. Allt enligt hedersnormen att de 
skämt ut familj och släkt. 

Tog kvinnornas parti
Varför de blivit gravida har aldrig spelat någon roll. 
Okunskap, svikna löften, våldtäkt, incest, pedofili… 
Fördrivningen är densamma. Mahjouba tog kvin-
nornas och barnens parti. Startade först Oum El 
Banine och sedan Ahddane, båda räddningsstationer 
för tusentals mödrar och barn genom åren. Och my-
cket långsamt ser hon hur kvinnosynen förändras. 
Det händer idag att hon kan övertala familjer till 
återföreningar.
En Mahjouba-häst
Sedan blir det mera mys. Idag middag med cous-
cous. Sedan kokar man sylt på apelsiner och kanel. 
Doften sprider sig medan kvinnorna bekantar sig 
med varandra. Pratar upplevelser, recept och möjlig 
framtid. Några har små barn sedan tidigare. Mme 
Mahjouba tar hand om dem. De får omkull henne 
i soffan, får klättra och leka häst. Får uppleva något 
av familjeliv, trivs och kiknar av skratt när ”hästen” 
stegrar sig.
Nya lokaler, bara för barnen
Ahddane har just flyttat till nya lokaler som kom-
munen hjälpt till med. Det är nytt, att samhällets 
institutioner alls blandar sig i. Men lokalerna gäller 
enbart barnen, inte kvinnorna. Även där anses de 
vanhedrande. Kvinnohuset har Ahddane skaffat på 
egen hand. Pengar som räcker till driften av förskola 
och kvinnohus ger inte kommunen. Till det anses 
privata donationer vara nog. Så Mme Mahjouba för 
en ständig ekonomisk kamp. 

Grundekonomin från donationer
Donationer från utlandet är grunden för ekonomin. 
Alla håller gemensamt andan för att det ska finnas 
mat på bordet även i morgon. 
-Det hoppas vi alltid, säger Madame Mahjouba, in-
gen vet något om morgondagen. Vi hoppas att alla 
goda människor hjälper oss med den. 
-Tack alla goda människor som hjälpt oss genom 
åren!
Tack alla givare!
I år fyller HumanistHjälpen tio år som 90-organisa-
tion. Fyra år innan dess var vi en medlemsinsamling 
inom förbundet. Humanisterna och HumanistH-
jälpen har nu åstadkommit fjorton år av värmande 
och viktig hjälp till socialt utfrysta, tack vare era 
gåvor!
Stöd Mahjoubas arbete!
Hjälp Madame Mahjouba med personalkostnader, 
mat och fredagsmys! Genom att bli månadsgivare 
ger du henne och våra andra hjälpmål framförhålln-
ing och möjlighet att planera sin verksamhet. Jubi-
leumsgåvor ger också välkommet bidrag. Skänk en 
jubileumsgåva eller en månadspeng. Se Human-
istHjälpens annons här i tidningen, eller besök vår 
webbplats!
HumanistHjälpen använder inga pengar till hyror 
eller löner, allt går till de behövande. 
Sven Olof  Andersson

Socialt utfrysta kvinnor med 
värmande fredagsmys
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Lokal konfirmation

Till våren blir det åter lokal humanistisk konfirmation i Humanisterna Väst. Kursen är 
redan fylld till två tredjedelar, intresserade ungdomar får skynda på. Kursen kommer 
i år att hållas på Viktoriahuset, där Väst har sitt kontor. Start med introduktionsträff 
för konfirmander och vårdnadshavare, sedan åtta kvällsträffar och lövad avslutning. 
Lägerhelg som vanligt på Härsjösands lägergård. Det finns plats för en ytterligare han-
dledare från lokalområdet.

Maila frågor till: konfagoteborg@humanisterna.se

Kallelse till Humanisternas kongress 2022
Varmt välkomna till 2022 års kongress, helgen den 23-24 april i Stockholm.
Tid:  lördagen den 23 april, kl. 12.00–16.00 och
       söndagen den 24 april, kl. 10.00–16.00
Plats: ABF-huset (Katasalen, plan 1), Sveavägen 41, Stockholm

Kongressen är öppen för alla medlemmar som vill delta. Mer information, inklusive 
länk till anmälan, finns på http://humanisterna.se/kongress-2022/ 

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid kongress ska skicka en motion via 
e-post till kongress@humanisterna.se senast den 12 mars.

Lokalavdelningarna tilldelas kongressombud efter antal medlemmar. Ombudsfördelnin-
gen ser i år ut på följande sätt. Totalt 51 ombud.

Gotland  2  Syd   6
Jönköping  2  Uppsala  6
Kalmar  2  Värmland  1
Norr   2  Väst   8
Stockholm 17   Örebro  2
    Östergötland  3
Väl mött!
Förbundsstyrelsen
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Håll din kontaktuppgifter uppdaterade
Det är viktigt att vi som medlemmar ser till att våra kontaktuppgifter i Humanisternas 
medlemsregister är uppdaterade. Inte minst för att du ska få medlemstidningen skickad 
till dig. Meddela därför om du flyttat, bytt e-postadress eller telefonnummer.

Detta kan göras på två olika sätt.

1. Kontakta kansliet på telefon 070-429 77 36 eller e-post: kansli@humanisterna.se

2. Logga in på webbsidan accounts.myclub.se. För att logga in eller skapa konto 
måste du använda den e-postadress som du tidigare angett till Humanisterna.

Humanisternas kansli

Humanistisk medmänniska
Behöver du någon att prata med? Livet bjuder på många tillfällen då man behöver 
någon att prata med. Det kan gälla till exempel ensamhet eller en personlig kris i sam-
band med separation, sorg eller sjukdom.

Du kan prata med oss. Vi kallar oss Humanistisk medmänniska.

Innehållet i våra samtal stannar oss emellan. Vi är bundna av etiska riktlinjer och kan 
hänvisa till professionell personal när det behövs.

För att tala med oss, ring 010 551 5590 under kvällstid. 
Våra öppettider är kl 19-21, alla dagar utom tisdagar.

Läs mer i vår broschyr på
http://humanisterna.se/verksamhet

Tipsa gärna anhöriga och bekanta!
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Humanisternas nya annonskampanj
Sprid den gärna! Man blir medlem via hemsidan: humanisterna.se

Sekularism
Det är först när staten inte tar parti för någon en-
skild livsåskådning som alla människor behandlas lika. 
Därför slår Humanisterna vakt om den sekulära staten.

Dödshjälp
Rätten till ditt eget liv är inte förbrukad i slutskedet. När 
det enda som återstår är hopplöst lidande ska du ha rätt 
till självbestämmande och samhällets barmhärtighet. 
Därför är Humanisterna för reglerad dödshjälp.

Religionsfrihet för barn
Alla människor är födda fria och lika i värde och rät-
tigheter. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfr-
ihet och religionsfrihet. Därför är Humanisterna för 
religionsfrihet – även för barn.

Ceremonier med människan i centrum
Behovet att tillsammans uppmärksamma livets stora hän-
delser är något djupt mänskligt. Många skulle föredra cer-
emonier utan trosbekännelser. Humanisterna erbjuder se-
kulära barnvälkommande, bröllop och begravningar.
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Humanisterna arbetar för ett se-
kulärt och demokratiskt samhälle, 
där åsiktsfrihet, tankefrihet och yt-
trandefrihet respekteras. Vi tror att 
förnuft, omtanke och ansvar ba-
nar väg för en bättre värld. Här är 
fyra frågor som är extra viktiga för 
oss, och förhoppningsvis även för 
dig: sekularism, barns religionsfri-
het, dödshjälp och ceremonier med 
människan i centrum.

Sekularism
Grunden för sekularismen är att 
staten ska vara neutral i livsåskåd-
ningsfrågor. Religiös tro är en per-
sonlig angelägenhet och staten ska 
inte ge privilegier till eller diskrim-
inera någon religion eller annan 
livsåskådning.

Den svenska staten är fortfarande 
inte helt sekulär. Staten kräver att 
livsåskådningsorganisationer ar-
rangerar gudstjänst för att få bidrag 
som trossamfund. Staten ger enbart 
religiösa trossamfund rätt att utse 
vigselförrättare. Religiösa samfund 
prioriteras vid samhällets krishan-
tering. Och i Sverige behöver stat-
schefen fortfarande vara kristen. 
Humanisterna arbetar för att staten 
ska vara sekulär.

Dödshjälp
Självbestämmande är en grundläg-
gande värdering som genomsyrar 
vårt samhälle. Vi utgår från att män-
niskor vet sitt eget bästa och är fria, 
så länge inte deras handlingar skadar 
någon annan. Men när det kommer 
till det allra viktigaste, själva livet, då 
har idag vårt självbestämmande en 
gräns.

För vissa som är i livets slutskede är 
den bästa palliativa vården otillräck-
lig. Livet känns ändå olidligt. Det 
finns en överväldigande majoritet i 
Sverige som stöder någon form av 
dödshjälp. Humanisterna vill att re-
geringen tillsätter en utredning om 
hur rätten till dödshjälp kan regleras 
för svenska förhållanden.

Religionsfrihet för barn
Religions- och övertygelsefrihet-
en inbegriper friheten att både tro 
och inte tro på en religion eller an-
nan livsåskådning. Medlemskap i 
ett trossamfund borde därför kräva 
samtycke – även för barn. I Human-
isterna kan du bli medlem först när 
du är 16 år och självständigt kan fat-
ta beslut om medlemskap. Detta är 
något vi anser trossamfund borde 
göra till en regel.

Humanisterna anser också att den 
gemensamt finansierade och oblig-
atoriska skolan ska vara icke-kon-
fessionell och inte ta parti för någon 
livsåskådning. Skolan ska inte vara 
en plats där föräldrar avskärmar 
sina barn från andra livsåskådning-
ar. Skolan bör vara en plats där barn 
till föräldrar med olika livsåskåd-
ningar möts. Vi ser värdet i att barn 
med olika bakgrund inte bara lär sig 
samexistera utan även att samarbeta. 
Därför vill Humanisterna förbjuda 
religiösa friskolor.

Ceremonier med människan i 
centrum
Humanisterna tillhandahåller cere-
monier med människan i centrum. 
Vi högtidlighåller livets milstolpar i 
varandras gemenskap. Idag vänder 
sig många till religiösa samfund 
för att de inte känner till andra al-
ternativ, men ingen ska inte behöva 
vara delaktig i en gudstjänst bara för 
att man vill ha en fin ceremoni för 
familj och vänner. Humanisterna er-
bjuder och utformar sekulära cere-
moniella alternativ.
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Posttidning B Humanisterna
c/o Ulf Gustafsson
Älggräsvägen 17
146 50 Tullinge

Vi vet att många av er är extra engagerade just nu med anledning av Ukraina-krisen. Det är en bra impuls, att vilja 
skänka pengar och resurser. Men det är viktigt att ge med förstånd för att det ska få störst effekt, gärna till organisa-
tioner med en redan upparbetad organisation. Här är några bra val. Det finns även andra krishärdar kring världen 
där dessa organisationer också jobbar, vi bör inte glömma dem. Informationen är hämtad från Giva Sverige.

Läkare utan Gränser
Läkare Utan Gränser är på plats i Ukraina och mobiliserar krisberedskapen för att stå redo att svara på en rad po-
tentiella behov. Deras team i Belarus och Ryssland står redo att ge humanitär hjälp och vid behov är de beredda 
att skicka team till andra grannländer, antingen för insatser i Ukraina eller för att ge humanitär medicinsk hjälp 
till flyktingar som söker skydd utomlands. På deras logistiska lager arbetar de för närvarande med att förbereda 
medicinska kit för snabb leverans.

Röda Korset
Finns i hela Ukraina och hjälper människor med akuta humanitära behov. T.ex: Delar ut förnödenheter, ger 
första hjälpen, erbjuder skydd och psykosocialt stöd, ger kontantstöd till människor i nöd, stöttar stationära och 
mobila hälsokliniker med mediciner och utrustning och reparerar vital infrastruktur.

Sverige för UNHCR
Sverige för UNHCR är insamlingsorganisation i Sverige för FN:s Flyktingorgan UNHCR. UNHCR leder och 
koordinerar arbetet med att ge skydd, nödhjälpsinsatser och att sätta människor på flykt i säkerhet. Hjälpinsatsen 
i Ukraina är oerhört utmanande på grund av säkerhetsläget, men trots alla utmaningar lyckas UNHCR leverera 
nödhjälp. UNHCR finns även i grannländerna. Där placeras mer personal nu ut i sju länder i regionen för att 
hjälpa alla som tvingats på flykt med livräddande nödhjälp, tak över huvudet och skydd.

Unicef
Närvaro på plats i  Ukraina och arbetar med akutstöd och nödhjälp med fokus på barn och familjer. Levererar 
bland annat medicin, hygienartiklar, kläder och filtar till människor som flytt eller tvingats lämna sina hem. Har 
mobila sjukvårdsteam på plats som snabbt kan hjälpa barn och familjer som drabbas av konflikten. Teamen ger 
sjukvård men hjälper också barn som lider av trauman och barn som har flytt eller separerats från sin familj.


