
Varför startar Amnesty en aktion kring frågan? Och varför nu?
Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter i samhället oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck. Ingen ska tvingas dölja, undertrycka eller förneka sin
könsidentitet utan alla människor har rätt att erkännas för den de är. Men precis som i många
andra länder finns en rad hinder i Sverige för transpersoners möjlighet att leva i enlighet med
sin könsidentitet.

Ett första viktigt steg för att förbättra situationen är att förenkla för transpersoner att ändra sitt
kön i folkbokföringen (juridiskt kön). Att ha det kön som en identifierar sig som i sitt pass och
id-handlingar samt i olika register underlättar i många situationer. Det kan handla om
vardagliga saker som att hämta ut medicin på apoteket eller paket på posten och en rad
andra sammanhang där ens identitet ska styrkas. Att ständigt tvingas  “komma ut” som trans
och förklara, försvara eller få sin identitet ifrågasatt är psykiskt påfrestande och kränkande.

De som berörs av lagen har väntat länge nog.  För tre år sedan utlovade regeringen en
moderniserad könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra kön i folkbokföringen.
De presenterade ett förslag som drogs tillbaka efter viss kritik. Nästa år är det val och om
regeringens löfte ska infrias om att stärka transpersoners egenmakt och rättigheter så måste
ett nytt lagförslag läggas fram nu i år.

Vad anser Amnesty om det förslag som regeringen presenterade 2018?
Amnesty välkomnade förslaget som vi menade utgick från ett tydligt rättighetsperspektiv. Vi
ser det som nödvändigt att processen kring att ändra kön i folkbokföringen (juridiskt kön) helt
frikopplas från den medicinska processen. Ändring av juridiskt kön kan och bör vara en enkel
och snabb administrativ process som baseras på självidentifikation. Det kräver ingen
inblandning av vården eller godkännande av Socialstyrelsen.

På samma sätt menar vi att den medicinska processen kring könskirurgi bör vara frikopplad
från juridiskt kön. Alla transpersoner varken vill, kan eller behöver genomgå könsbekräftande
vård, inklusive kirurgi, men kan ändå vilja ändra sitt kön i folkbokföringen. Och omvänt: alla
som genomgår underlivskirurgi (eller annan könsbekräftande vård) vill inte ändra sitt juridiska
kön.

Våra remissvar från 2018 finns att läsa här:

Remissyttrande från Amnesty Sverige: Synpunkter på lagförslaget i utredningen om juridiskt
kön, “Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen” (Ds 2018:17)
https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/uttalanden-och-remissvar/
remissyttrande-fran-amnesty-sverige-synpunkter-pa-lagforslaget-i-utredningen-om-juridiskt-ko
n-andring-av-det-kon-som-framgar-av-folkbokforingen-ds-201817/

Remissyttrande från Amnesty Sverige: Synpunkter på lagförslaget i utredningen om
medicinsk könskorrigering, “Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen” (ds 2018:11)
https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/uttalanden-och-remissvar/
remissyttrande-fran-amnesty-sverige-synpunkter-pa-lagforslaget-i-utredningen-om-medicinsk-
konskorrigering-vissa-kirurgiska-ingrepp-i-konsorganen-ds-201811/

- På vilket sätt skulle denna förändring stärka de mänskliga rättigheterna för
transpersoner i Sverige?
Att  individen får rätt att utifrån självidentifikation besluta om sitt juridiska kön bidrar till att
stärka transpersoners rättigheter och självbestämmande. Att bli erkänd juridiskt för den en är
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handlar om grundläggande mänskliga rättigheter, såsom rätten till privatliv, rätten till
självbestämmande och likhet inför lagen.

Att ha rätt kön i sitt pass, på id-handlingar eller i olika register underlättar i många situationer.
Det kan handla om vardagliga saker som att hämta ut receptbelagd medicin på apoteket,
söka vård, skriva in sig på universitet, hämta ut paket och en rad andra sammanhang där ens
identitet ska styrkas. Att ständigt tvingas “komma ut” som trans och förklara, försvara eller få
sin identitet ifrågasatt är psykiskt påfrestande och kan öka eventuell könsdysfori.

Det gäller inte minst unga transpersoner som ofta befinner sig i en särskilt utsatt situation.
Transpersoner möts ofta av stor okunskap och fördomar i samhället. Osynliggörande och
diskriminering har en allvarlig negativ inverkan på individers psykiska hälsa och
välbefinnande. Att få stöd, adekvat vård och att bli sedd och bekräftad i sin könsidentitet kan
främja psykisk hälsa och minska transpersoners lidande.

Regeringens förslag fick mycket kritik, inte minst vad gäller de föreslagna åldersgränserna
för att få ändra juridiskt kön och/eller genomgå underlivskirurgi. Vad är Amnestys ställning
till frågan om åldersgräns?
Även barn och unga har rätt att få sin könsidentitet erkänd. Amnesty menar att fasta
åldersgränser som helt utesluter barn och ungas möjlighet att ändra juridiskt kön, strider mot
principen om barnets bästa. Enligt Barnkonventionen har barnet rätt att få sina intressen satta
i främsta rummet och uttrycka sin mening och höras i frågor som berör barnet. Barnets åsikter
ska tas i beaktande utifrån barnets ålder, mognad och behov. Att minderåriga ska ha
möjlighet att ändra sitt juridiska kön är något som flera FN-organ och specialrapportörer slagit
fast, däribland FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Amnesty menar att genom att möjliggöra för minderåriga att ändra juridiskt kön så stärks
unga transpersoners rättigheter i Sverige.

Vad gäller underlivskirurgi så handlade regeringens förslag om att öppna upp för att personer
som inte har fyllt 18 år skulle kunna ansöka om tillstånd för att genomgå sådan kirurgi och att
tillstånd ges när synnerliga skäl föreligger. Amnesty tillstyrkte förslaget om att i undantagsfall
och efter gedigen utredning som tar avstamp i barnets bästa, kunna ge tillstånd till
underlivskirurgi för unga mellan 15-17 år.

Att neka omyndiga transpersoner vård och behandling som syftar till bättre
överensstämmelse mellan kropp och könsidentitet, är inte förenligt med folkrättsliga principer
om barns rättigheter. FN:s Barnrättskommitté har uttalat att barnets identitet inkluderar
könsidentitet och att rätten att behålla sin identitet garanteras av barnkonventionens artikel 8.
Denna rätt måste respekteras och inkluderas vid en prövning av barnets bästa.

Varför uppmuntrar Amnesty till könsbekräftande vård? Är det snarare inte könsrollerna som
måste krossas?
Amnesty uppmuntrar inte människor att söka könsbekräftande vård - eller någon annan vård -
det är inte vår roll. Däremot försvarar vi individens rätt att få den vård och behandling som hen
är i behov av. Rätten till bästa möjliga hälsa gäller alla och innefattar rätten att ha kontroll över
den egna kroppen och hälsan. Könsbekräftande vård och behandling syftar till att minska
könsdysfori, dvs det psykiska lidande som transpersoner kan uppleva och som bottnar i en



stark och ihållande känsla av att vara tilldelad fel kön, något som även kan påverka
personens förmåga att fungera i vardagen.

I den senaste tidens debatt har begreppen könsidentet och könsroller använts som om de
vore samma sak. Könsidentitet handlar om det kön som en individ själv identifierar sig som.
Könsroller däremot handlar om socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen
exempelvis vad gäller beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och
status.

Enligt folkrättsliga principer ska människors könsidentitet respekteras och erkännas.
Stereotypa och skadliga könsroller däremot måste bekämpas. Enligt  Kvinnokonventionens
artikel 5a ska stater vidta alla lämpliga åtgärder för att “ändra mäns och kvinnors sociala
beteendemönster för att därmed avskaffa fördomar, seder och bruk som grundar sig på
föreställningen om det ena könets underlägsenhet eller på stelnande roller för kvinnor och
män.”

En ny könstillhörighetslag är inte till hjälp för ickebinära. Hur ser Amnesty på frågan om ett
tredje kön? Och vad anser ni om könsneutrala personnummer?
Amnesty anser att alla människor har rätt att själva definiera sitt kön och erkännas för den de
är. Ingen ska tvingas dölja, undertrycka eller förneka sin könsidentitet. Rätten till
självbestämmande är en viktig folkrättslig princip som ska gälla för alla människor, oavsett
identitet.

Idag erkänns bara två kön i Sverige (kvinna och man). Ickebinära osynliggörs och måste leva
med att ha ett juridiskt kön som inte återspeglar den de är. I utredningen Transpersoner i
Sverige ( SOU 2017:92 ) framgår att personer som identifierar sig som ickebinära mår allra
sämst och att de i minst omfattning kan leva i enlighet med sin könsidentitet.

Att införa ett tredje kön skulle ge fler människor möjlighet att leva i enlighet med sin
könsidentitet. Amnesty vill därför att möjligheten att införa ett tredje kön i Sverige utreds. Vi
har även ställt oss positiva till att utreda möjligheten att införa helt könsneutrala
personnummer och se över hur juridiskt kön kan registreras på annat sätt i folkbokföringen.

Ser ni några problem med denna lag för kvinnor? Till exempel inom sporten? Eller där
det finns könsuppdelade utrymmen?
Amnesty arbetar för alla människors lika värde och rättigheter. Transpersoner är en mycket
utsatt grupp, både globalt och i Sverige, och många transpersoner världen över utsätts för
diskriminering, hat, hot och våld. Det får förstås förödande konsekvenser för den som utsätts
och kan förvärra det lidande som många transpersoner (men inte alla) upplever. Att ha rätt
kön i sitt pass, på id-handlingar eller i olika register underlättar i många situationer. Det kan
handla om vardagliga saker som att hämta ut receptbelagd medicin på apoteket, söka vård,
skriva in sig på universitet, hämta ut paket och en rad andra sammanhang där ens identitet
ska styrkas. Att ständigt tvingas “komma ut” som trans och förklara, försvara eller få sin
identitet ifrågasatt är psykiskt påfrestande och kan öka eventuell könsdysfori. För oss som
människorättsorganisation är det detta som står i fokus.

I debatten lyfts ibland att transkvinnor skulle utgöra ett hot mot andra kvinnor i
omklädningsrum osv. Vi tar avstånd från den typen av påståenden som vi menar syftar till att
misstänkliggöra transpersoner. För oss är det självklart att stå upp för både kvinnors
rättigheter och transpersoners rättigheter och vi ser ingen motstättning mellan de två.

- Hur kommer det sig att ni valt att samarbeta med RFSL?



RFSL har arbetat för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och världen sedan 1950. De har
massor av kunskap i dessa frågor och jobbar med mänskliga rättigheter i fokus. Frågan om
en ny könstillhörighetslag har länge varit en av de viktigaste transfrågorna för RFSL.
Könstillhörighetslagen från 1972 har gjorts om i små steg och RFSL har tidigare varit drivande
i att få bort kraven om att en person som vill ändra juridiskt kön måste vara ogift och
genomgå sterilisering. Amnesty och RFSL delar uppfattning kring behovet av en ny
lagstiftning som skiljer den processen kring att ändra juridiskt kön från den medicinska
processen.

Det är inget krav att ni som aktivister ska ha koll på alla detaljer. Ni kan alltid höra av er till
sekretariatet om ni vill få förtydligande i frågor eller om andra frågor dyker upp som ni vill ha
svar på:

Katarina Bergehed, sakkunnig på Kvinnors och HBTQI-personers rättigheter:
katarina.bergehed@amnesty.se

Julia Karlsson, verksamhetsutvecklare: julia.karlsson@amnesty.se
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