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Ewa Fels östeüikiska Trunsx

1 30 Transgenderpersoner
pä europeisk konferens i
Wien

Text: Linda E
Foton: Beatrice H med fler

Den österrikiska ransgenderfitreningen, Tmns-X,
inbjöd transpersoner och transorganisationer frän
hela Europa till konferens iWien den 3-6
november. Mig veterligt ar det den ößtr
konferensen av detta slag som hällils. Och inbjudan
hörsammades av imponemnd€ mÄnga - ca I 30
peßoner frän ett drygt tjugotal länder. Overvägande
antalet deltagare var transsexuella. Antalet FtM var
pätagligt. Ca ett dussin deltagare (bl a ftän Ungem
och Osterrike) var transvestiter. Frän Sverige
deltog, utöver undertecknad, Lukas Romson
(välkänd fiän d€n svenska T-debatten), Andy
Candy frän RISL:S transgrupp och Elias ftän RFSL
Ungdom.

Anangörema hade god hjälp frän Stadt Wien som
mäste anses var mycket openminded i
transgenderfrägor. Exempelvis upplät staden uran
ersättning en pampig konferenslokal i Wien vackm
rädhus under alla tre konferensdagama-
Personalborganädet So,r:d fersel/ höll ocksÄ ett
uppskattät hälsningsanf örande.

Stephen Whittle (kärÄ bl a ft^r \^rens
Bästadskonferens) inledde konf€rensens arbetsdel
ned en översikt över läget för transgenderpersoner
i en europeislr peßpekli\ rän lilloch finansiering
av könsb'.ten, nannblte etc etc. I fmmtiden finns
kanske behov av gem€nsamma europeiska synsätt
pä dessa frägor en sak fttr EU med andra ord!
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En betydande del av konferensen ägnades ät
rapponer frän olika delar av EuroF om läget 6r
transpersoder. Mest gripande, enligr min mening
var mpponema frän Portugal och Ryssland- | del
karolsla Ponugal är lranssex ualism en rcke.liäCa.
Den hanterades överhuwdtaget inte. Vissa
undersökningar hade dock kunnat gü'as. D6sa
visade atl ca 70% av de transsexuella var
prostituerade. Siktet var inriktat pä att finansie.. en
fmmtida opemtion i nägot annat land.

I Ryssland hade det inträffat att en $anspercon
räkade ut fijr en trafikolycka. Ambulansen kom och
person€n lades in i den. Nästan omedelban
upptäckte dock ambulanspersonalen att p€rsonen
hade eß annat kön lin klädseln visade. Dä bars hon
ut ur ambulansen och lades tillbaka pä
olycksplalsenl I mänga länder var namnbyesFagan
ett heü ämne. England erbjuder här de enklaqe
regl€ma. I flera länder (bl a i Sydeuropa) var dock
namnb)'te en juridiskl komplicerad och dlr process.

ollo völkomno till kontercnsen.

Romson frön Stockholm voldes till
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Vid lördagens fesl. som ocksä var Transx l0-
ärsjubileum, fick vi lyssna tillett anfijrande av
Patrick Caltlia frä.n K^l;fomien en FtM-
transsexuell. Hans livsöde var minst sagt brokigr
och inrymde bl a missbruk (av vari€rande slag).
proslitulion, dominatrix. könsblt€. ldag är han
pastor. Känske en invitation till
Sv€rige/Skandinavi€n borde komma framöver.

Konferensens flitigä arbere resulterade i en
omlällande slutr€solution med ett 5O-ral
punkter/kav som man kommer an arbeta vidare
med och överlämna tillolika nationella och
europeiska insranser. En kommhtd rned ljugolalel
medl€mmar fonnerades för aft i etl europeiskl
perspekriv arbeta vidare med fiiägomä. Svensk
medlem blev aatdr Rarior. Planemä är nu atl eo
ny konltrens ska hällas lroligen i Köpenhann
eller Be.lin hös1en 2007. FPE-S bör dä elleßträva
att fler trdnsvestiler deltär!

Recenserot:

Filmtips
Text: Lina QYist

.\u nät .let ü Aallt oth .uaqigt ute sä känn\ .let
nrsigt att krypo net i sollan dür hemma och titta
pd en brufln, Jog har setl.rc Jilnet ned
Iönsö'eßkida ena \tn jag htu tänkte beraina
lite oh och saütitligt rcunse . Filnena Jinns
ai köpa och hrru fta"{ijt aut pä DVD.

White Chicks
K€vin och Märcus är 1vä fumliga svata FBI-
agenßr som gär under täckmantel i jirrsök att
skydda tvä megarika hotellarvtagerskor frän alt
kidnappas. För att kunna infiltrera socieleten klär
de ut sig till vita överklassbruda. med ättilyd! De1
hela är inte bara en film om hurdet ärätl som man
all infihrera sin kvinnoroll utan och en bra drifi
med d€! vita överklass sambället och vissr är
hotellarvtagerskoma rätt lika en viss Paris Hilton.

Det soln li?mfttrallt är unikt med d€n här filmen ar
ju alt del är lvä svarta killar som spelartvä vita
tjejer. Makeup atist€ma har &iort etl fantastiskt
ärbete. När man ser själva filmen sä verkar det som
de kan byta skepnader ganska fort med hjälp av
masker och sä vidar€ men i själva verket sä tog det
hela 4limmar i makeup strdion lijr at göra killarna
tilltjejer. Pä extra materialet pä DVD:n sä finns ert
helt kapitel om processen.

Hurer filmen dä? D€n är ganska underhälland€
men liir atr vam komedisÄ är d€n inte sp€ciellt
rolig. Det hela handlar mesl om hur roliga de svarta
killarna är som vita rjejer. Men roliga velJag inte
om dom är ulan det handlär mest om fiirdomar bäde
mot det svana kontm det rika vita samhället.

Beatrice Horn, Wen (men ursprungligen frdn
Sverige), Lukas Romson, Stockholm och
Lindo E, Uppsalo overlogger under en pous.

För ott hitto mer informotion om planerno
pö en ny tronsgenderkonterens kon du söka
pö konferensens hemsido rt/ww .tae! .net .

Hur vill du ott föreningen skoll ogero i
soken tkoll vi delta i transgender-
konterenser? Skoll vi ho konferenter i
Böstod? Era enkötsvor hor varit till hjölp
men diskutero gömo vidore pö vörcn
hemsido, 9ör din röst hörd !


