Motion till riksorganisationen MÄNs årsmöte 2018
– Transinkludering
Bakgrund
Hösten 2017 blev året då #metoo-rörelsen bidrog till att tusentals kvinnor i Sverige och i många
andra länder gick samman för att berätta om sina upplevelser och erfarenheter av sexuella
trakasserier och sexuellt våld av män. Detta resulterade i ett kraftfullt upprop inom olika
branscher som bidrog till att ifrågasätta mäns maktposition, skapade ett utrymme där män fick
själva ta ansvar för en självreflektion över sina tidigare handlingar samt även förståelsen att mäns
sexuella våld är mäns ansvar.
För många kan #metoo rörelsen beskrivas som en feministisk kamp som har blivit en revolution.
Samtidigt beskrivs denna revolution utifrån ett starkt systerskap vilket har bidragit till att
samhället har främst uppmärksammat vita ciskvinnors upplevelser och erfarenheter av sexuella
trakasserier och sexuellt våld. Detta har i sin tur bidragit till att transpersoner och ickebinära inte
känner sig inkluderade och att det inte blir lika självklart för dem att berätta om sina erfarenheter
under samma hashtagg.
Flertal studier visar att självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling är
vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige idag. Transpersoner uppger denna utsatthet
både inom olika arbetsplatser skolan, i affären, i kontakten med myndigheter och sjukvården. I
den senaste rapporten från Folkhälsomyndigheten 2015 [1] visar den bland annat på behov av
samhällsinsatser som bidrar till ett tryggt livsutrymme för transpersoner (transperson, transsexuell
och intergender) Rapporten uppmärksammar särskilt detta:
•

Kränkande behandling: Över hälften av respondenterna angav att de minst en gång
under de senaste tre månaderna blivit utsatta för kränkande behandling eller bemötande,
framför allt på grund av sitt könsuttryck.

•

Diskriminering: 65 procent av respondenterna angav att de har avstått från olika
aktiviteter under de senaste 12 månaderna, av rädsla för att bli dåligt behandlade eller
diskriminerade på grund av sin transerfarenhet. Bland annat har respondenterna avstått
från att delta i sociala evenemang, närma sig människor de inte känner och gå på gym
eller träna.

•

Våld: Ungefär var femte respondent svarade att de någon gång utsatts för våld på grund
av sin transerfarenhet. Vidare har över en tredjedel blivit utsatt för psykiskt våld under de
senaste 12 månaderna, framför allt på allmän plats eller nöjesställe. Många har utsatts för
sexuellt våld och 30 procent angav att de någon gång har blivit tvingade till sex mot sin
vilja.

•

Trygghet: Nästan hälften av respondenterna angav att de ofta eller alltid avstår från att
gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade på något annat sätt.

MÄN som organisation välkomnar alla personer oavsett hur de väljer att definiera sig. I det
utåtriktade arbetet som MÄN gör är det därför särskilt viktigt att vi tillsammans arbetar mer
inkluderande utifrån ett normkritiskt tänk och språkbruk, fri från fasta könsidentiteter och

könsroller. Det är först då vi utvidgar vårt synsätt och verkligen ser alla personer som har blivit
utsatta av sexuella trakasserier och sexuellt våld.

Vi yrkar därför:
–
–

–

Att en nationell arbetsgrupp sammansatt av medlemmar och med uppgift att arbeta med
transinkluderande frågor skapas.
Att denna arbetsgrupp tar fram en nationell position i syfte att MÄN som organisation
ska bli transinkluderande och därmed synliggöra transpersoners utsatthet kring sexuella
kränkningar och mäns våld.
Att årsmötet ska uttala sitt stöd för denna arbetsgrupp samt att en sammankallande till
arbetsgruppen utses av årsmötet.
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