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”Ursäkta men jag måste bara fråga,
är du bög?”

”

ZAFIRE

JOJO
-

-

ZAFIRE

ZAFIRE

JOJO

Göteborg.
JOJO
-

ZAFIRE
JOJO

-

FLERA BRA SVAR PÅ TAL HITTAR DU PÅ PROJEKTETS FACEBOOKSIDA. HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL:

ZAFIRE
JOJO

Hjälp! Jag ska till badhuset och behöver
förslag på svar på tal om att jag som trans
skulle vara i fel omklädningsrum. Förslagsvis i situationen när jag kliver in på herrarnas i traditionellt kvinnliga kläder.

ZAFIRE
utanför workshopen.
JOJO

Svar på ”Du, det här är damernas/herrarnas
omklädningsrum!”

ZAFIRE

1. Jag vet, du har kommit fel va?
2. Vilken tur, då har jag kommit rätt!
omklädningsrum för transkillar/transtjejer
så får väl det här duga antar jag.
JOJO

”Alltså, vissa är så himla lättkränkta.
En får ju inte säga eller skämta om något
längre. Vissa hittar alltid saker att bli
kränkta av.” Svar på tal, tack!

ZAFIRE: En annan sak som kommer upp är: Hur kan man reagera mot

1. Jag vet, visst är det för jävligt! Vissa
tål ju inte ett enda ifrågasättande av nedsättande skämt utan att bli upprörda! Det
JOJO

andra människors lättkränkthet så fort de
får en chans! Man undrar ju var samhället är
på väg ...
2. Det är ett större problem att vissa har
så lätt för att kränka andra.

ZAFIRE

*

Söker svar på denna klassiker: ”Men jag
menade ju inte att vara homofob/rasist/att
kränka dig.”
1. Gjort är gjort. Du kanske borde tänka på
vad du säger i framtiden.
2. Surt Guru-svar: Det du menar spelar faktiskt ingen roll, det är det du gör som spelar roll och det har du (och bara du) ansvar
för!
3. Åh, ursäkta, jag menade inte att just
hälla ett glas vatten rakt i ansiktet på
dig, det bara hände. Whoops.
"Har du pojkvän?" (Jag är bi.)
1. Jag vet faktiskt inte ... Ingen av mina
partners har riktigt bestämt sig för vad de
har för kön”

en pojke?"
1. Jag vet inte. Den kan inte prata ännu.
2. Jag hoppades att den var en människa.
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