Båstadträffens Foto Codex
Båstadsträffen är en plats där folk möts från hela Norden som har en liten ”knorr” på
svansen och som en del av oss kanske inte vill skall komma ut i offentlighetens ljus.
Båstadsträffen har en snart 20 årig historia, och vi har utvecklats med denna historia i takt
med det omgivande samhället. I början var det ju mycket hysch hysch med det att vi
överhuvudtaget deltog i denna träff. Efter hand utvecklade sig ju tekniken runt omkring oss,
och vi med den. Vi eller en del av oss anammade både internet och en del också Facebook.
Facebook var den stora skräcken. Den är fortfarande den stora skräcken för en del av oss
den dag idag. (inklusive mig själv av olika orsaker).
Hur som helst har det visat sig att de flesta av oss som deltar på träffen, har insett att det
nog inte är så farligt att det tas en bild i bland oss.
Vi har ju trots allt stor respekt och förståelse mellan varandra som går på att vi vet hur svårt
det kan vara att hantera transeriet i samband med familjelivet, arbetet och i andra
sammanhang.
Vi vet ju alla att vi kommer från mer eller mindre samma villkår. Dvs. Vi har ALLA varit i den
situationen att vi har varit skräckslagna över tanken om att detta INTE får komma ut till
någon som helst i våran umgängeskrets.

Vill du ta en bild?
Den oskrivna regeln bland oss som deltagit på Båstadsträffarna har alltid varit att man
frågar INNAN man tar en bild. Detta gäller fortfarande och skall respekteras!!!!!
Hur skall man då förfara? Kanske man vill ta en bild av ett middagsbord där det sitter en hel
del av de som man har pratat med och som man gärna vill föreviga med en bild till sig själv?
Vårat råd är – Fråga hela bordet INNAN du tar bilden, så att alla känner sig bekväma med
situationen. Som regel får du ett rungande JA! MEN, räcker någon upp handen och säger
något i stil med att ”jag vill inte att du tar en bild”, MÅSTE du böja dig och låta bli. Detta är
en del av den respekt som vi är skyldiga varandra. Annars är det själva situationen som ger

bilden. Man sticker fingrarna i jorden, och vet förhoppningsvis vilka av personerna som är
med på att det tas en bild med mobilkameran. En fin gest är att erbjuda en kopia av bilden
till de involverade personerna, detta blir alltid värdesatt.

En jämnförelse:
För ett år sedan ville jag ta en bild av min son som stod uppe på scenen i samband med det
årliga Luciatåget i dagiset (børnehaven). Jag reste mig upp och frågade om det var OK, men
då var det en av föräldrarna som också reste sig och sa att hon ville inte att det
fotograferades medans hennes dotter stod på scenen tillsammans med alla barnen. Av
okända orsaker. Ingen av alla föräldrar som ville ta en bild, fick någon bild av luciatåget. Så
är det bara. Dvs. det är jättesvårt det här!
Vi transpersoner bör ha som mål att offentligheten lär oss att känna så mycket som möjligt.
Genom att visa oss så mycket som överhuvud taget är möjligt i det offentliga, gör vi det
lättare för att förståelsen och empatin för oss som grupp bland den svenska befolkningen,
hamnar på en nivå som våra efterföljare för det första sätter stor pris på, och som gör att
det blir lättare för dem att bli accepterade i deras resa.
Genom att vara synliga banar vi väg för de som följer efter oss. Samtidigt underlättar vi
också för oss själva och styrker oss i vår strävan efter att bli accepterade och inte gjorda till
åtlöje medan vi visar vårt alter ego / rätta jag fram. Dvs. Upp med hakan och FRAM med
bröstet.

GruppBilden:
Våran Gruppbild är en lång tradition, som vi försöker hålla i hävd. Här försöker vi eftersträva
att alla kan vara med. En lågupplöslig bild publiceras på våran hemsida efter varje träff. En
högupplöslig version kan alla som var med på bilden erhålla genom att kontakta styrelsen.
Det vil säga att ingen skulle kompromitteras pga. gruppbilden. Det är upp till alla om de vill
vara med på gruppbilden eller inte. Kom ihåg att det är ytterst underhållande att se på lite
äldre gruppbilder. Peka och känna igen sig själv och sina medsystrar / bröder.

Är du Journalist eller fotograf?
Vi vill gärna ha besök av journalister och fotografer som vill intervjua och ta bilder av oss på
träffen. Vi tycker det är mycket viktigt att hålla våran gryta kokande i media för att
informera och sprida kunskap om oss bland befolkningen. Så du som besöker Båstadsträffen
och plötsligt ser en person med en STOR systemkamera och ett anteckningsblock, skall inte
bli nervös. Vårat FotoCodex får alla som besöker träffen från media ta del av och skall följa!
De skall alltid gå via styrelsen inför en intervju, så finner styrelsen fram till en person som
vill vara med.

Meningen med detta fotocodex är att alla transpersoner på träffen skall känna att de är i
trygga händer!
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