
Pride 2021
Könstillhörighetslagen



 

Samtal med Katarina Bergehed (sakkunnig, Amnesty) 
och Cal Orre (sakkunnig, RFSL)



Dags för en ny #TransLag !

Vi vill se en moderniserad lagstiftning som: 
● erkänner individen rätt att själv identifiera och ändra sitt juridiska kön 
● inget godkännande från  Socialstyrelsens rättsliga råd 
● inget krav om att vården måste kopplas - den juridiska processen skiljs från den medicinska 
● även tillåter minderåriga att ändra juridiskt kön 

Varför är det viktigt? 
● göra det möjligt för fler att leva i enlighet med sin könsidentitet
● stärka egenmakt & rättigheter
● förbättra livsvillkoren



VEM  måste vi påverka? 
Den sittande regeringen som har lovat att modernisera könstillhörighetslagen 

2018 presenterades ett lagförslag som tydligt separerade den juridiska processen från den medicinska
Förslaget drogs tillbaka efter kritik och mer underlag skulle inhämtas. Nu har det snart gått 3 år och 
inget nytt förslag har kommit. Nästa år är det val - osäker utgång - därför brådskar det!

VAD har Amnesty gjort hittills i frågan? 
● remissvar 
● debattartiklar
● startat namninsamling tillsammans med RFSL
● påbörjat planeringen för World Pride 
● kvällens infoträff



Lathund för Pride 2021
Vad kan ni göra?

- Påverkansarbete
- Opinionsbildning
- Sociala aktiviteter med era grupper



Påverkansmetoder 
- Skriv under och sprid namninsamlingen för kampanjen #TranslagNu
- Lägg upp bild på ditt pridearmband och sprid namninsamlingen på 
sociala medier
- Skriv insändare till lokalmedia: använd färdig mall eller keypoints 
- Brevaktion #TranslagNu      Skriv under 

namninsamlingen för en uppdaterad 
könstillhörighetslag! *länk till 
namninsamlingen* 



Opinionsbildning 
och sociala aktiviteter

- Smycka staden
- Temavecka i sociala medier!
- Inkludera rättighetsbärare
- Digital filmvisning eller quiz



Lokala Pridetåg och Event 

Varberg: 16-19 juni
Stockholm 2-8 augusti
Helsingborg 6-7 augusti
Gävle 12-15 augusti
Malmö 12-22 augusti (Del av World Pride)
Jönköping 23-29 augusti
Luleå: 23-29 augusti
Göteborg: 27 september-3 oktober

Hitta datum för lokala pridetåg på: https://www.happypride.se/pridekalender


