
trans
Du tror måske, du ved, hvilket køn en person tilhører. Men vær ikke for 
sikker. Og faktisk er det ikke vigtigt at være 100 % sikker. Du kan f.eks. 
spørge, hvilket personligt stedord vedkommende foretrækker (han, hun, 
begge dele eller ingen af delene – eller noget helt femte). Eller bare henvise 
til dem ved navn uden at bruge personlige stedord eller andre kønsspeci-
fikke gloser. Respektér retten til selvidentifikation! Tag en person alvorligt, 
selvom du måske ikke forstår alting. I lighed med andre kategorier, der 
producerer hierarkier, er både biologisk og socialt køn konstruerede – ikke 
(såkaldt) naturlige størrelser. Og forresten: At nogen er trans* siger ikke 
noget om deres begær. trans* kan begære alle slags mennesker – eller slet 
ingen. trans* hænger heller ikke nødvendigvis ud til queer-fester 24 timer 
i døgnet. Der er med andre ord ingen grund til at blive overrasket, hvis du 
også møder dem til antifascistiske demoer og konferencer. Og hvad raciali-
sering, økonomisk status, uddannelse og færdighedsrepertoire angår, kan 
trans* være lige så forskelligt positioneret som alle andre.

Du ved, at nogen er trans*, men ved du også, om dette er offentligt kendt?
Nogle mennesker er åbent trans*, mens andre opfatter deres egen kønnede 
historie som en meget privat ting. Det afhænger ofte af situationen, dvs. 
hvorvidt det føles trygt at være ”åben”. Der er f.eks. mange, der ikke synes, 
det er OK, hvis deres gamle navn bliver nævnt.
Giv personen råderum over, hvem der skal vide hvad.

Det er OK at være videbegærlig, men det kan være irriterende, hvis folk 
går ud fra, at de altid kan spørge til trans*, og forventer, at den anden skal 
begynde at ”forelæse” om emnet. Desuden: Også trans*personer har en 
integritetsgrænse. Er samtalen virkelig så fortrolig, at du kan tillade dig at 
spørge til kønsorganer, hormoner, familie osv.?

Respect
5 tommelfingerregler

for respektfuld omgang med
identiteter hinsides tokønssystemet

__”Kassetænkning”:

__Spørgsmål

__Åben?
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Det er fint at synes, at nogen er smukke/sexede el.lign., men vær forsigtig 
med at dømme folks kroppe.
Du kan risikere, at de føler sig scannet og indordnet. Så forbliv respekt-
fuld, og lad være med at behandle andre som eksotiske objekter.
Og – som altid: Hvis du er tiltrukket af nogen, skal du ikke tage for givet, 
at tiltrækningen er gensidig: Spørg! Vær endvidere opmærksom på den 
nonverbale kommunikation.

Du kan finde flere oplysninger, kontaktinfo og denne flyer på forskellige 
sprog på: www.trans.blogsport.de

Mennesker, for hvem det levede køn ikke er en selvskreven følge af det 
køn, de blev tildelt ved fødslen, kalder sig transpersoner. Der kan f.eks. 
være tale om ”cross-dressers”, transidenter, transvestitter, drag kings & 
drag queens, androgyne og alle andre, som overskrider kønsbarriererne. 
Nogle transpersoner skifter navn og/eller tager hormoner for at udvikle 
sekundære kønskarakteristika, der passer til det køn, de har valgt. Der er 
også nogle, der gennemgår operationer for at forandre deres kroppe på 
forskellig vis (f.eks. via brystimplantater). For andre handler det ikke om 
trans*; de er bare, hvad de er, f.eks. mand eller kvinde.

__Solidaritet!

__”Lookism”

overveje at åbne munden, næste gang du bliver vidne til transfobisk adfærd – eller endda skride ind.
For ærligt talt:
Transfobisk adfærd skal ikke ignoreres! Hvis du lægger mærke til noget i 
dén dur, så bak op om den person, det går ud over. For eksempel kan det 
opleves som en stor hjælp, hvis du retter et forkert personligt stedord.
Ligesom med alle andre former for undertrykkelse er transfobi noget, vi 
har lært. Det er en proces og et ansvar at slippe af med den igen.

Det ville være dejligt, hvis du ville 

Det er fint at synes, at nogen er smukke/sexede el.lign., men vær forsigtig 
med at dømme folks kroppe.
Du kan risikere, at de føler sig scannet og indordnet. Så forbliv respekt-
fuld, og lad være med at behandle andre som eksotiske objekter.
Og – som altid: Hvis du er tiltrukket af nogen, skal du ikke tage for givet, 
at tiltrækningen er gensidig: Spørg! Vær endvidere opmærksom på den 
nonverbale kommunikation.

Du kan finde flere oplysninger, kontaktinfo og denne flyer på forskellige 
sprog på: www.trans.blogsport.de

__Solidaritet!

__”Lookism”

overveje at åbne munden, næste gang du bliver vidne til transfobisk adfærd – eller endda skride ind.
For ærligt talt:
Transfobisk adfærd skal ikke ignoreres! Hvis du lægger mærke til noget i 
dén dur, så bak op om den person, det går ud over. For eksempel kan det 
opleves som en stor hjælp, hvis du retter et forkert personligt stedord.
Ligesom med alle andre former for undertrykkelse er transfobi noget, vi 
har lært. Det er en proces og et ansvar at slippe af med den igen.

Det ville være dejligt, hvis du ville 

Mennesker, for hvem det levede køn ikke er en selvskreven følge af det 
køn, de blev tildelt ved fødslen, kalder sig transpersoner. Der kan f.eks. 
være tale om ”cross-dressers”, transidenter, transvestitter, drag kings & 
drag queens, androgyne og alle andre, som overskrider kønsbarriererne. 
Nogle transpersoner skifter navn og/eller tager hormoner for at udvikle 
sekundære kønskarakteristika, der passer til det køn, de har valgt. Der er 
også nogle, der gennemgår operationer for at forandre deres kroppe på 
forskellig vis (f.eks. via brystimplantater). For andre handler det ikke om 
trans*; de er bare, hvad de er, f.eks. mand eller kvinde.


