
 

 

Uppgift: Finlands translag kränker de mänskliga 
rättigheterna 
 
Lämplig för grupper i alla storlekar 
 
Tidsförbrukning ca 30 minuter 
 
Vad behöver jag? Duplicerade uppgiftsbeskrivningar, pennor, studerande behöver 
telefoner/surfplattor/datorer för att titta på videoinspelningarna 
 
Övningen syftar till att 

• öka de studerandes medvetenhet om könens mångfald och om kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna som transpersoner utsätts för i Finland 

• väcka intresse för att agera för transpersoners rättigheter 
• ge färdigheter att påverka och eftersträva samhällelig förändring 

 
1. Berätta kortfattat att uppgiften handlar om kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 

transpersoner utsätts för i Finland. Uppgiften går ut på att med hjälp av videon och 
nyheten bekanta sig med Finlands nuvarande translag och dess nackdelar. Du kan också 
fråga vad de studerande har för förhandskunskaper om mänskliga rättigheter och könens 
mångfald. 

 
2. Dela upp de studerande i mindre grupper och dela ut uppgiftsbeskrivningarna. Du kan 

räkna med ungefär 10 minuter för gruppindelning och videotittande, ungefär 10 minuter 
för arbete i mindre grupper och ungefär 10 minuter för genomgång. Uppgiften kan också 
göras självständigt. 

 
3. Efter grupparbetet: be grupperna kort presentera sina svar på frågorna. 
 
4. Gå igenom uppgiften genom att gemensamt diskutera frågorna nedan. Alternativt kan de 

diskuteras i mindre grupper eller så kan de studerande självständigt skriva sina svar. 
• Hur kändes det att titta på videon och att göra uppgifterna? 
• Vilka olägenheter i samhället vill du förändra? 
• Är du själv redo att agera för att revidera translagen? På vilket sätt vill du påverka? 

 
  



 

Uppgiftsbeskrivning 
 
Bekanta er med hjälp av videon och nyheten med de kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna som transpersoner utsätts för i Finland. Besvara sedan frågorna nedan. Bered er 
till slut på att presentera era svar inför klassen. 
 
Video: 
Sakris Kupila: "Finlands omänskliga translag måste revideras!” https://youtu.be/nqfYJaP4dxg 

 
 
Nyhet: 
Svenska Yle: "Lyssna på de unga, behandla dem som människor" - det krävs en ändring i 
translagen, men partierna är inte övertygade https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/08/lyssna-
pa-de-unga-behandla-dem-som-manniskor-det-kravs-en-andring-i-translagen 

 
 
Frågor: 
 

1. Vad betyder fastställande av juridisk könstillhörighet? Vilka förhandsvillkor ställer den 
nuvarande translagen på fastställande av juridisk könstillhörighet? 

2. På vilket sätt kränker den nuvarande translagen i Finland de mänskliga rättigheterna? 
Vilka nackdelar innebär lagen särskilt med avseende på rättigheterna för barn och 
unga? 

3. Vad behövs det för revideringar av translagen? Hur skulle en reform av translagen 
ändra transpersoners liv? 

4. Hur kan man påverka för att revidera translagen? Vad motiverar till att agera som 
människorättsaktivist?  
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