
JAG ÄR JENS
I filmen träffar vi 18-åriga Jens som delar med sig av sin uppväxt och 
historia. 2015 berättade Jens för omvärlden att han är transsexuell och här 
delar han med sig av sina positiva och negativa erfarenheter av att leva 
som transsexuell i Sverige idag och hur det kan vara att leva utanför 
tvåkönsnormen.
 
DISKUSSIONSFRÅGOR:
1. Vad tänker du när du ser filmen? Vad har filmen med mänskliga rättigheter att 
göra?

2. Upplever du att transpersoner diskrimineras i Sverige? På vilka sätt kan sådan 
diskriminering ta sig i uttryck? Har vi gjort framsteg i samhället när det gäller 
synen på transpersoner och transsexualitet? Hur då? Kan du ge några exempel? 
Tror du att det är lättare att leva som transsexuell i Sverige idag jämfört med för 
15 år sedan? Varför/varför inte?

3. Varför finns fördomar mot transpersoner? Varför har vissa personer en negativ 
inställning till transsexualitet? Varför är vissa personer homo- och/eller transfoba? 
Finns det saker som är typiskt för den som är homo- och/eller transfob? 

4. Jens berättar att det var väldigt jobbigt när han blev upptryckt mot skåpen 
i skolan och blev kallad elaka saker eller slagen och hans kompisar inte 
reagerade. Varför tror du hans kompisar inte gjorde något? Upplever du att det 
finns fördomar gentemot transsexuella på skolan? Har du behövt säga ifrån 
någon gång för att någon har uttryckt sig nedlåtande eller uppträtt hotfullt mot 
transsexuella?

5. Hur tror du förutsättningarna ser ut för transpersoner i olika delar av världen? 
Lever man på samma sätt som transperson i exempelvis Japan, Sydafrika och 
USA? Vilka likheter och skillnader finns?

6. Fram till den 1 juli 2013 behövde alla som genomförde en könskorrigering i 
Sverige att sterilisera sig, eftersom lagtexten var formulerad så du endast hade 
rätt att byta juridiskt kön om du var svensk medborgare, ogift, över 18 år och 
steriliserad. Vad tänker du när du hör det? Varför tror du lagen ändrades just 
2013? På vilket sätt kränker en sådan lagtext de mänskliga rättigheterna?

7. Uganda har sedan 2014 kriminaliserat homosexualitet till den grad att 
samkönade relationer kan straffas med livstids fängelse. Varför är det viktigt att 
vi i Sverige kämpar för ugandiers rätt till rättigheter? Hur tror du att sådana lagar 
och normer påverkar möjligheten att leva sitt liv? Vilka andra rättigheter kan 
kränkas när du blir diskriminerad på grund av din sexuella läggning och/eller 
identitet? (Exempel: bristande sjukvård, att inte våga anmäla brott, ha svårt att 
hitta arbete och bostad, ha svårt att engagera sig fackligt och politiskt, en ökad 
utsatthet för våld etc)
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