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Tredje kön

Människor1 föds med två kön, man eller kvinna, men det finns också undantag det som
kallas androgyn eller könsneutral. En ickebinär transperson är en person vars könsidentitet
varken är manlig eller kvinnlig och den person som inte matchar med de två
könsidentiteterna manliga eller kvinnliga. Enkelt uttryckt är en ickebinär en person som inte
anser sig vara kvinna eller man. Det finns också människor som är födda med sexuella
defekter, det vill säga en person som är en man i utseende, men har kvinnliga önskningar
och känslor, och vice versa. Faktum är att närvaron av dessa personer i samhället inte kan
ignoreras.

Samhällets2 reaktion mot dem är ibland negativt. Ett av de mest grundläggande problemen i
samhället för att kommunicera med dessa människor beror på brist på tillräcklig kunskap och
information om dem. Vi måste ersätta vår tro att detta är en sjukdom som alla andra
sjukdomar.

Fakta & Åsikter

En3 ickebinär persons eller intergenders könsidentitet finns inom olika kategorier; 1. man kan
ha både manliga och kvinnliga könsidentitet, 2. hens könsidentitet är mitt emellan man och
kvinna eller 3. man kan ha en okänd och neutral könsidentitet. Ickebinära personer kan
tendera att anpassa sitt utseende och könsuttryck till deras inre identitet. Många av de gillar
att välja namn som inte är könsspecifika, de kan också välja könsneutrala pronomen som
hen. De andra icke binära personer föredrar att ha ett manligt eller kvinnligt utseende enligt
samhällets förväntningar, eller en kombination av båda. Icke binära personer kan ha olika
sexuella läggningar.

Vissa icke binära tror att det inte finns någon lämplig kropp eller social roll för de så att de
kan att anpassa sig till den, därför de fokuserar på att vara sig själva. Könsidentitet är en
definition som en person har av sig själv i sitt sinne, och denna identitet kanske inte stämmer
överens med hans eller hennes sexuella organ. En4 transgender är en person vars
biologiska kön inte matchar hans eller hennes könsidentitet. Transgender hänvisar till
personer som har en motstridig könsidentitet jämfört med vanliga människor, det betyder att
de möter problem när det gäller att vara man eller kvinna i sina sexuella organ och
utseende.

Denna störning drabbas både män och kvinnor, på ett sätt som vi har både trans kvinnor och
trans män. Till exempel en person som har ett manligt könsorgan men har en kvinnligt
könsidentitet. Transgender är vanliga människor som oss och så vi ser i vårt samhälle finns
ett antal människor som är pojkaktiga tjejer eller tvärtom, det betyder att han är en man i
utseende, men från känslomässigt sidan sammanfaller hans natur att vara en tjej. Herrkläder
stör henne och hon gillar att bära damkläder vid olika tillfällen. Kropps- och
identitetsskillnaden hos vissa av de kan vara så stor att de försöker balansera sin kropp och
identitet genom hormonbehandling eller kirurgi.

4 https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Transgender
3 https://unt.se/leva/tredje-konet-ar-har-3198065.aspx
2 https://norran.se/livsstil/det-tredje-konet-20-ariga-pim-ar-varken-man-eller-kvinna
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702946
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Att vara transgender skiljer sig helt från att vara intersexuell. Därför 5 det finns även personer
med intersexuellavariationer. De föds med både manliga och kvinnliga könsorgan och
biologiska egenskaper som kan förekomma vid eller efter födelsen. I själva verket är hen
både man och kvinna så detta är i kontrast till att vara trans, som antingen är helt manlig
eller helt kvinnlig. En intersexuell person har t.ex. en kvinnas könsorgan medan hens röst,
bensklett, muskeluthållighet liknar mer eller mindre som en man. De utsätts sociala
diskriminering på grund av deras olika egenskaper, vilket kan tvinga dem att genomgå
operation för att förändra sitt utseende.

Intersexuell skiljer sig från transsexuell eftersom intersexuell är en anatomisk störning. Det
vill säga i denna persons kropp finns sexuella organ för både kvinnor och män. Den här
person har en slags könsmässig tvetydighet och vet inte om hen är man eller kvinna, men
transsexuella personer är annorlunda än intersexuell personer. Det finns inget fel i en
transpersons kropp. När det gäller kroppsstruktur har hon helt manliga eller helt kvinnliga
organ. Det betyder att deras yttre och inre könsorgan är helt manliga eller helt kvinnliga,
detta innebär att de har inga fysiska problem. Huvudproblemet med transpersoner är
störningen av deras känslor och önskningar. Det vill säga en person som är genetiskt och
fysiskt kvinnlig är en man vars känslor, önskningar och beteenden är maskulina och som tror
på sig själv att hen borde vara en man. I allmänhet betyder transsexuell att leva i kroppen av
det motsatta könet. Transpersoner finns i två kategorier; de som är födda kvinnor men vars
inre känslor är maskulina, och de som är födda män och anser sig vara kvinnor.

Min syn
Medvetenhet leder till förståelse och empati. Många kämpar för att bevisa sin sexuella
identitet. Dessa människor behöver inte medlidande eller medkänsla, men förväntar sig att
människor omkring dem och samhället ska känna igen deras sexuella identitet och förstå
deras situation. Ickebinär är ett ord som en person kan presentera sig med, men en annan
person presentera sig med transgender. Vi måste försöka att uppmärksamma människor när
de pratar om sig själva och se vilken begrepp de använder för att presentera sig själva. Vi
bör komma ihåg att precis som vi inte känner till en persons kön genom att titta på hens
utseende, kommer vi inte att veta något om hens sexuella läggning.

Förslag på bra platser på nätet med mer information:

1. Ett tredje juridiskt kön
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702946
2. Det tredje könet: 20-åriga Pim är varken man eller kvinna
https://norran.se/livsstil/det-tredje-konet-20-ariga-pim-ar-varken-man-eller-kvinna
3. Tredje könet är här
https://unt.se/leva/tredje-konet-ar-har-3198065.aspx
4. Transgender
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Transgender
5. Intersex
http://www.transformering.se/vad-ar-trans/intersex

5 http://www.transformering.se/vad-ar-trans/intersex
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