
Välkommen till Hälsingland, Söderhamn och Transgender day of Remembrance 20 
november! 
___ 
 
Datum och plats: 
Fredag 20 november kl 13.00-17.00  
Plats: Restaurang Arton.78, Centralhotellet, Kyrkogatan 8, 826 32, Söderhamn  
 
10.00: Hissar Transflaggan utanför Rådhuset (samt längst hela Söderhamnsån) 
 
11.00 Transgender day öppnar upp dörrarna till en heldag med kunskap, glädje skratt 
och tårar 
 
11.00-13.00 Info kommer 
 
13.00-13.45 Transsexuella med funktionsvariationer har svårt att få remis till 
utredningsteam 
Föreläsare: Maria Hansson Nielsen 
 
Paus 
 
14.00-14.45 Han är född som biologisk kvinna men känner mig som och är kille. Det är 
inget val, men det är något han ändå tycker om att vara, dvs transexuell trans’person, 
trans*kille. man. kille. Ibland stöter han på missförstånd och blir felkönad. Det gör 
förbaskat ont.  
Föreläsare: Nino Ramsby 
 
Paus 
 
15.00-15.45 Ett liv i smyg. Om att hemlighålla sin bakgrund och göra allt för att inte 
"synas på radar" för att kunna bli sedd som sig själv fullt ut. När lögnen är det som 
skapar sanning, och transfobin vänds inåt och växer. 
Föreläsare: Hanna  
 
Paus 
16.00-16.45 Min man blev min fru. Jag vaknade en morgon och orkade inte ljuga 
längreRedan som barn visste Nathalie att det var någonting som inte stämde. Hon 
föddes som pojken Niklas, men trivdes bäst i tjejkläder. Under många år levde hon 
dubbelliv innan hon till slut vågade berätta sanningen för sin fru Mia. 
Föreläsare: Nathalie 
 
17.00: Restaurangen öppnar 
21:00: Nino Ramsby uppträder (Ensam med röst och gitarr framför han med oerhörd 
närvaro sina verk om sorg, förtryck, kamp, resning och förförandets konst. Nino för en 
politisk kamp, en kamp för friheten, en kamp för att alla ska ha rätten att accepteras 
precis som de är, en kamp för att alla ska få plats och ska ha samma rättigheter i det här 



samhället. Han påminner oss även om den kamp varje människa själv bör föra, kampen 
för sin egen inre frihet, den frihet som varje människa har ansvar att formulera inför sig 
själv.) 
 
22.00: Nattklubb: Dj Micke Hi (PRISM festival (Toronto), Push Club (Rome), Fly 
(Toronto), Hero Club (Milan), Alimania (Moscow), Destination (Cologne), Pulse 
(Hamburg), Mediterranea Circuit Festival (Tuscany), Propaganda ( Moscow), Matinee 
Group (Brussels), The Hoxton (Toronto), Aviator (Zürich), Central Station (Moscow), 
Clean Event (Stockholm) WONK (Malmö/Stockholm)  
 
- His style of music is a rhythmic mix of tribal, tech house, vocal & progressive, mixed 
(brought) in a very sensual sexy way (of mixing) say, Ernesto Demiguel from Gusmen 
Lifestyle Magazine! 
 
Nu kommer Micke Hi till nattklubb Arton.78 (Söderhamn) 20 november för att fylla huset 
med house. 
 
https://soundcloud.com/mickehigh/micke-hi-marathon-the-week-sp-oct-2015 
 
* Med reservation för ändringar 
 
Tack till: Alf Kjeller konsult AB 
http://www.alfkjeller.se/, Svenska Kyrkan Norrala/Trönö, Arton78, Söderhamns Kommun, 
RFSL Hälsingland, Söderhamn Pride och ScandChoco  
 
___ 
 
Transgender day of remembrance uppmärksammas globalt den 20 november varje år. 
Transgender day of remembrance (TGDOR) är en dag att uppmärksamma de hatbrott 
som transpersoner utsätts för i vårt samhälle, enbart på grund av transfobi. 
 
Transfobiskt våld utgör ett demokratiskt problem i Sverige, och på många andra platser i 
världen. Gruppen transpersoner drabbas av osynliggörande, okunskap och våld. 
___ 
 
Fler än var tredje transperson har under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv. 
Det visar en enkätstudie från Folkhälsomyndigheten 
>> http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsa-och-sexualitet/hbt-och-
halsa/ 
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