
DÄR LIVET BÖRJAR
I filmen möter vi Edvin, 16 år som berättar om sitt liv och om sin process 
som ska leda till att han får diagnosen transexuell. Först då får han ändra 
sitt juridiska kön och får möjlighet att genomgå könskorrigering. Först då 
kan livet börja. 
 
DISKUSSIONSFRÅGOR:
1. Vad tänker du när du ser filmen? På vilket sätt har filmen med mänskliga 
rättigheter att göra? 

2. Vilka normer ligger till grund för att Edwin och många med honom är rädda för 
att komma ut som transpersoner?

b) Vilka andra normer finns det i samhället som kan vara begränsade för 
människor?

c) Vad är viktigt för att en ska kunna våga visa vem en är?

3. Varje år genomförs på många håll runt om i Sverige PRIDE-festivaler för att 
visa upp och stärka HBTQI-personers rättigheter. Varför är det viktigt att 
PRIDE-festivaler hålls i Sverige och i världen?

4. Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor enbart på 
grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Diskriminering leder till att 
homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och intersexuella (HBTQI) 
fängslas, torteras och mördas.

5. I Tunisien är samkönat sex olagligt. Brott mot denna lag kan enligt paragraf 
230 ge upp till tre års fängelse för “sodomi” eller “lesbianism”. Transpersoner 
löper extra risk att åtalas, även för andra brott. En transsexuell kvinna som Am-
nesty talat med berättar att hon dömts till sex månaders fängelse för att “avsiktligt 
ha undergrävt samhällets moral”. 

a) Lagen i Tunisien säget att det är förbjudet att vara HBTQI-person. Vad är det 
som säger att denna lag är fel?

b) Har vi Sverige något ansvar för att kämpa för HBTQI-personers rättigheter i 
Tunisien? Varför/varför inte? Hur skulle vi kunna göra det?

6. “Jag skulle inte påstå att det jag är är en sjukdom” säger Edwin i filmen när 
han pratar om att ett generellt mål för honom är att vara transexuell inte ska 
betraktas som en sjukdom. Hur tror du det känns när något som är en stor del 
av en persons identitet klassas som en sjukdom av staten?
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ORDLISTA
NORM: En norm är det som uppfattas som ”normalt” eller godtagbart beteende i en grupp 
eller i ett samhälle. Normer är som beteendemönster vi förväntas följa i olika sammanhang. 
Den som bryter mot normer kan bestraffas på olika sätt. Vissa normer är formella och finns 
nedskrivna – som ordningsregler på en skola. Andra är osynliga och kan vara svårare att se. 
Dolda normer fungerar liksom tysta överenskommelser mellan människor

HBTQI:  Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med 
queera uttryck och identiteter, samt intersexuella. 

HOMOSEXUELL: En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av 
samma kön.

BISEXUELL: En person som har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön 
kan kalla sig bisexuell. 

TRANSPERSON: En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med 
det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte 
följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att 
personen själv identifierar sig som transperson. Transperson är ett paraplybegrepp med 
många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. 

TRANSSEXUELL: Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som i Sverige 
idag är en förutsättning för att få tillgång till nytt juridiskt kön och underlivskirurgi. Att vara 
transsexuell har inget med en persons sexuella läggning att göra.

QUEER: Ett begrepp som grundar sig i kritik mot idéer om normalitet i fråga om kön och sex-
ualitet. Med andra ord ett ifrågasättande av dominerande idéer om hur människor ska leva i 
sexuella relationer och andra relationer, hur vi ska bilda familj, hur vi ska uttrycka kön osv.

INTERSEXUELL/INTERSEXUALISM: Ett antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta be-
grepp. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlar-
na (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. Intersexuell betyder 
”mellan könen”.


