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Ewa Fels
östeüikiskaTrunsx
ollo völkomno till kontercnsen.

130 Transgenderpersoner
pä europeiskkonferensi
Wien
Text: LindaE
Foton: BeatriceH med fler
Den österrikiskaransgenderfitreningen,
Tmns-X,
inbjöd transpersoner
och transorganisationer
frän
helaEuropatill konferens
iWien den3-6
november.
Mig veterligtar detdenößtr
konferensenav dettaslag somhällils. Och inbjudan
hörsammades
av imponemnd€mÄnga- ca I 30
peßonerfrän ett drygt tjugotal länder.Overvägande
antaletdeltagarevar transsexuella.Antalet FtM var
pätagligt.Ca ett dussindeltagare(bl a ftän Ungem
och Osterrike)var transvestiter.Frän Sverige
deltog,utöverundertecknad,LukasRomson
(välkändfiän d€nsvenskaT-debatten),Andy
Candyfrän RISL:S transgruppoch Elias ftän RFSL
Ungdom.

En betydandedel av konferensenägnadesät
rapponerfrän olika delar av EuroF om läget 6r
transpersoder.
Mest gripande,enligr min mening
var mpponemafrän Portugaloch Ryssland-| del
karolslaPonugalär lranssex
ualismen rcke.liäCa.
Den hanteradesöverhuwdtagetinte. Vissa
undersökningarhadedock kunnatgü'as. D6sa
visadeatl ca 70% av de transsexuellavar
prostituerade.Siktet var inriktat pä att finansie.. en
fmmtida opemtioni nägotannatland.
I Rysslandhadedet inträffat att en $anspercon
räkadeut fijr en trafikolycka. Ambulansenkom och
person€nladesin i den.Nästanomedelban
upptäcktedock ambulanspersonalen
att p€rsonen
hadeeß annatkön lin klädselnvisade.Dä barshon
ut ur ambulansen
ochladestillbakapä
olycksplalsenlI mängaländervar namnbyesFagan
ett heü ämne.Englanderbjuderhär de enklaqe
regl€ma.I flera länder(bl a i Sydeuropa)var dock
namnb)'teenjuridiskl kompliceradoch dlr process.

Anangöremahadegod hjälp frän StadtWien som
mästeansesvar mycketopenmindedi
transgenderfrägor.
Exempelvisupplätstadenuran
ersättningen pampigkonferenslokali Wien vackm
rädhusunderalla tre konferensdagamaPersonalborganädet
So,r:dfersel/ höll ocksÄett
uppskattäthälsningsanf
örande.
StephenWhittle(kärÄ bl a ft^r \^rens
Bästadskonferens)
inleddekonf€rensensarbetsdel
ned en översiktöver lägetför transgenderpersoner
i en europeislrpeßpekli\ ränlilloch finansiering
av könsb'.ten,nannblte etc etc. I fmmtidenfinns
kanskebehovav gem€nsamma
europeiskasynsätt
pä dessafrägor en sak fttr EU medandraord!
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Vid lördagens
fesl.somocksävarTransx l0ärsjubileum,
fick vi lyssnatillett anfijrande
av
Patrick Caltlia frä.nK^l;fomien en FtMHanslivsödevar minstsagtbrokigr
transsexuell.
ochinrymdebl a missbruk(av vari€rande
slag).
proslitulion,
dominatrix.könsblt€.ldagär han
pastor.Känskeen invitationtill
Sv€rige/Skandinavi€n
bordekommaframöver.
Konferensens
flitigäarbereresulterade
i en
omlällandeslutr€solution
medett 5O-ral
punkter/kavsommankommeran arbetavidare
tillolika nationella
och
medochöverlämna
En kommhtdrnedljugolalel
europeiska
insranser.
fonnerades
för aft i etl europeiskl
medl€mmar
perspekriv
Svensk
arbetavidaremedfiiägomä.
medlemblevaatdr Rarior. Planemäär nu atl eo
ny konltrensskahällas lroligeni Köpenhann
2007.FPE-Sbör dä elleßträva
ellerBe.lin hös1en
deltär!
att fler trdnsvestiler

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
aut pä DVD.
ai köpa och hrru fta"{ijt

White Chicks
K€vinochMärcusär 1väfumligasvata FBIagenßrsomgärundertäckmantel
i jirrsökatt
fränalt
skyddatvä megarika
hotellarvtagerskor
klär
kidnappas.
För att kunnainfiltrerasocieleten
medättilyd!De1
de ut sigtill vitaöverklassbruda.
helaär intebaraen film om hurdetärätl somman
all infihrerasin kvinnorollutanochen bradrifi
medd€!vitaöverklass
sambället
ochvissrär
hotellarvtagerskoma
rättlika en vissParisHilton.

BeatriceHorn,Wen (menursprungligen
frdn
och
Sverige),LukasRomson,Stockholm
LindoE, Uppsalooverloggerunderen pous.

För ott hitto mer informotionom planerno
pö en ny tronsgenderkonterenskon du söka
pö konferensens
hemsidort/ww.tae! .net.
Hur vill du ott föreningenskoll ogero i
sokentkoll vi delta i transgenderkonterenser?Skoll vi ho konferenter i
Böstod?Era enkötsvorhor varit till hjölp
mendiskuterogömo vidorepö vörcn
hemsido,9ör din röst hörd !

Detsolnli?mfttralltär uniktmedd€nhär filmenar
ju alt delär lvä svartakillar somspelartvävita
tjejer.Makeupatist€mahar&iortetl fantastiskt
ärbete.När mansersjälvafilmensäverkardetsom
ganskafort medhjälpav
de kanbytaskepnader
maskerochsävidar€meni självaverketsätog det
hela4limmar i makeupstrdionlijr at görakillarna
pä DVD:n säfinnsert
tilltjejer. Päextramaterialet
heltkapitelom processen.
Hurer filmendä?D€när ganskaunderhälland€
menliir atrvam komedisÄär d€nintesp€ciellt
rolig.Dethelahandlarmeslom hur roligade svarta
killarnaär somvitarjejer.MenroligavelJaginte
om domär ulandethandlärmestom fiirdomarbäde
motdetsvanakontmdetrika vitasamhället.

