
 

Den 5 juni skrev Anna Maria Saxgård på Arbetarens ledarsida att Sveriges Kvinnolobby ”skjuter” mot 

transpersoners rättigheter.   

Ledarskribenten menar att vi inte förstått vårt främsta uppdrag – hur patriarkatet ska motarbetas. 

Ledarskribenten menar att ”transpersoner som inte passerar fullt ut, och ickebinära kroppar” är just 

den grupp som med sin blotta existens utgör ett synliggörande av görandet av kön och därmed är det 

största hotet mot patriarkatet. Vi tycker att det är mycket begärt att lägga ansvaret på att krossa 

patriarkatet på en liten och utsatt grupp som transpersoner. Att kvinnor, ickebinära och 

transpersoner som avviker mest från rådande könsnormer är särskilt utsatta i vårt patriarkala 

samhälle råder det ingen tvekan om, däremot är det inte så enkelt att dessa individer också är det 

största hotet mot patriarkatet. Här efterlyser vi en strukturell analys som belyser grundförståelsen 

för patriarkatet och hur det är organiserat.  

Det största hotet mot patriarkatet är ett solitt och ihärdigt arbete med att beköna styrande 

skrivningar och att med könsuppdelad statistik visa på de orättvisor som medföljer att vara kvinna 

och de privilegier det innebär att vara man. Den binära uppdelningen med mannen på toppen kan 

inte önskas bort, att förneka det ger tvärtom fri passage åt patriarkatets ärenden. Att synliggöra och 

påtala könsdiskriminering är det mest effektiva sättet att motarbeta patriarkatet och då måste 

maktobalansen mellan könen synliggöras. 

Ledarskribenten visar på stor historielöshet i beskrivningen att Sveriges Kvinnolobby nu pekar ut 

transkvinnan som hotet mot feminismen, och att vi tidigare skulle ha utmålat lesbiska-, svarta- eller 

arbetarkvinnor som ett hot. Tvärtom är det just dessa grupper av kvinnor som har varit ledande i 

kvinnorörelsens kamp mot patriarkatet och kämpat för könsuppdelad statistik, könsseparatistiska 

trygga rum och särskilda politiska insatser för att ge kvinnor bättre förutsättningar till makt och 

inflytande – för alla kvinnor. Bland våra medlemsorganisationer finns kvinnor från alla dessa grupper 

och fler därtill och vi kämpar tillsammans för alla kvinnors mänskliga rättigheter. 

Ledarskribenten skriver att ”Sveriges Kvinnolobby säger sig vilja lösa upp begränsande könsnormer”, 

men fortsätter med att skriva att vi tycks vara nöjda med binära könsroller. Här blandar 

ledarskribenten ihop kön och könsroller. Att erkänna att kön existerar är inte samma sak som att 

bejaka begränsande könsroller. Som representanter för kvinnorörelsen motarbetar vi daglig dags de 

sociala konstruktioner som upprätthåller patriarkatet och dess förtryck.  

Ledarskribenten beskriver könsroller som om de skulle fungera som lager av klädesplagg som 

besmyckar en ”ren” form av kvinna eller man. Detta är felaktigt. Könsroller eller socialt konstruerat 

kön är attribut, föreställningar, krav, förväntningar som tillskrivs dig av någon annan eller av ett 

samhälle. De begränsningar som könsroller innebär bidrar till könsbaserat våld, till ojämställdhet i 

hela samhället och mycket ofta till ohälsa för kvinnor.  

En frigörelse från dessa könsroller innebär att du är fri att uttrycka dig, bete dig eller ha den sexuella 

preferens som du vill, oavsett ditt biologiska kön. En frigörelse från dessa könsroller skulle göra 

könsidentitet ointressant. För oss finns inga ”riktiga” eller ”oriktiga” kvinnor, vi jobbar mot målet att 

eliminera könsroller och dess skadeverkningar, mäns strukturella överordning av kvinnor och att alla 

kvinnor ska ha fulla mänskliga rättigheter. Det är just ”fantasin om kvinnan” som vi vill råda bot på, 

men det måste göras med förståelsen om den könsmaktsordning som vårt samhälle bygger på.   



Förutom förståelsen för könsroller så missar ledarskribenten det avgörande i förståelsen för 

patriarkatets organisering, nämligen makt. Vems makt, över vem.  

Vi får inte vara historielösa och tro att det är kroppar generellt som ständigt avkrävs begränsningar 

och kontroll av samhället och patriarkatet. Det är just den här typen av förflyttning mot att inte 

skriva ut förövare och offer, begränsare och begränsad som spelar patriarkatet i händerna. Det är 

främst kvinnor och flickors kroppar som begränsas, kontrolleras och ligger under skalpellen för att 

passa in i rådande normer och förväntning på kvinnlighet. Det handlar om just mäns överordning och 

makt över kvinnor. 

Vi vet att transpersoner är en mycket utsatt grupp i samhället och vi tycker att det är viktigt att det 

finns en stark transrörelse som fortsatt arbetar för transpersoners rättigheter.  

Vi arbetar för alla kvinnors mänskliga rättigheter och det blir allt tydligare hur viktig och nödvändig 

kvinnorörelsen fortsatt är för att råda bot på ojämställda strukturer och mäns strukturella 

överordnande av kvinnor.  

Ledartexten innehåller dessutom faktafel, så som att Sveriges Kvinnolobby skulle ha kollat upp en 

kandidats juridiska kön utan hennes samtycke på vårt årsmöte, detta är osant och vi hoppas att 

artikelförfattaren kan ta till sig av detta och ändra i sin text. Läs mer om händelseförloppet vid vårt 

årsmöte här.   
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