
2019-04-14 12(11Stockholms stad stäms för diskriminering av transtjej - DN.SE

Sida 1 av 2https://www.dn.se/sthlm/skola-i-stockholm-stams-for-diskriminering/

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-04-14 12:10
Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/skola-i-stockholm-stams-for-diskriminering/

STHLM

Skola i Stockholm stäms för diskriminering
PUBLICERAD 2019-04-11

Stockholms stad stäms för diskriminering för att en
transtjej inte får byta om i tjejernas
omklädningsrum på en kommunal skola. Eleven är i
stället hänvisad till ett könsneutralt utrymme för
ombyte.

Stämningen skickades in i april och ärendet rör en elev som har
diagnosen könsdysfori, det innebär att en person har en annan
könsidentitet än den som tillgavs vid födseln, står det i
stämningsansökan. Hon genomgår just nu en könsutredning hos
Barn- och ungdomspsykiatrin.

Det var för två år sedan, då eleven var elva år, som hon inte
längre ville byta om i det könsneutrala rummet utan med sina
vänner i tjejomklädningsrummet. Eleven bad om en sådan
lösning, vilket skolan avslog. De sade i stället att hon fick byta om
i andra rum eller på toaletten, enligt ansökan.

Ett dokument från skolan, som ligger i Stockholm, visar fyra
alternativ för barn som inte vill byta om i könsdefinierade
omklädningsrum. Bland annat hänvisas de till ett
omklädningsrum i anslutning till gymmet, en handikapptoalett
och ett personalomklädningsrum.

Enligt stämningsansökan skedde en omröstning bland flickorna i
klassen om huruvida eleven ska få byta om med dem, vilket alla
tillfrågade var okej med. 

Flickan har mått dåligt av situationen och har inte kunnat delta
fullt ut i undervisningen.

– Hon trivs inte alls med den lösningen. Mitt barn har en binär
könsidentitet och är inte könsneutral, säger elevens
vårdnadshavare.

Skolan menar att de inte kan göra några undantag från sina
generella regler, som säger att barnen får välja mellan att byta
om med andra elever med samma juridiska kön – eller i det
könsneutrala omklädningsrummet. Barn kan inte byta juridiskt
kön i dag. För det måste man vara myndig.

– Vi har hittat en generell linje utifrån alla elevers intressen och
rättigheter och gör inte några undantag. Det verkar ha varit så att
de andra eleverna i den klassen inte hade några problem med att
barnet skulle byta om med flickorna. Men i andra fall kan elever
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känna att det är problem och vi måste arbeta utifrån våra rutiner,
säger rektorn på skolan och tillägger att hon inte var rektor när
beslutet fattades.

Barn kan inte byta juridiskt kön. Hur ska då ett barn
med könsdysfori gå till väga?

– Jag har inga åsikter om det utan följer vad lagen säger. Det är
andra instanser som gör den bedömningen, säger rektorn.

Stockholms stad, som är huvudman för skolan, stäms nu för
diskriminering, vilket Stockholmdirekt var först med att
rapportera om. Med Byrån för diskriminering i Östergötland som
juridiskt ombud kräver flickan och hennes vårdnadshavare
staden på 23.200 kronor i diskrimineringsersättning.
Stämningen ska tas upp vid Stockholms tingsrätt.

Susan Ottosen, pressekreterare på utbildningsförvaltningen i
Stockholms stad, skriver att skolan försökt lösa situationen på
bästa sätt, och att det är positivt att saken prövas rättsligt då det
kan ge ledning i liknande fall framöver.

Läs mer: Stor ökning av unga flickor som söker könskorrigering

Läs mer: Transmannen Noel Filén Hammarström stoppas från
att spela basket 

John Falkirk

john.falkirk@dn.se

ꊯ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
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