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Omojlig visionar. Dean Spade vill 
avskaffa kapitalismen och allt fortryck. 

sorn gjord for filmatisering - och 
den filmen 2r naturligtvis redan 
gjord. Spade iir transsexuell, upp- 
vuxenmed en fattig, ensamstlende 
mor sorn dog niir hanvar 14, aktivist 

Bland prinsar, kungar och drott- 
ningar i allavarianter 5rEuropride- 
festivalens klarast lysande stjarna 
hittills andi amerikanenDean Spa- 
de. Blixtrande intelligent och med 
en overrumplande retorisk svada 
forforde han lekande latt publiken 
i Pridehuset under tisdagen. 

Hans sjdvbiografiska saga 2r 

redan innanhan blev ton5ring, gri- 
pen av polis for att ha protesterat 
mot rasism i antagningssystemet 
vid UCLA och en annan ging niir 
han anviinde hentoaletten p i  en 
flygplats. Redan under studietiden 
grundade han en organisation for 
att erbjuda hbt-personer gratis 
rattshjtilp, och efter examen med 
toppbetyg undervisar han nu p i  

UCLA sorn en av f i  specialister p i  
lagstiftning kring transsexualitet. 

For Spade blir det sjdvklart att 
det personliga ar politiskt, men 
hans analys stradker sig l h g t  utan- 
for den transgemenskap han kom- 
mer i f rh.  Alla typer avdiskrimine- 
ring och fortryck mdste beaktas i 
det visionara samhdlsbygget. 

OCH DET VAR INGEN hejd p i  visio- 
nerna - eventuella marknadskra- 
mande liberaler i publiken lat sig 
formodligen inte overtygas om att 
vi  faktiskt ar tvungna att avskaffa 
denrovgiriga kapitalismen somett 
led i hbt-kampen. Noam Chomsky 
och Naomi Klein refererades inte 
till, men de gjorde sig andl tydligt 
p h i n d a  nar "kriget mot terro- 

D-ean Spade 

rismen", neoliberalismen och det 
amerikanska fangelsesystemet 
kom pa tal. 

Tidigare under dagen hade 
Rebecca Selberg frin Mana vackt 
fragan om varfor invandrare och 
hbt-personer forvantas vara mera 
politiskt radikala an andra man- 

niskor. Den som foljer Spades tan- 
kegdng svarar att det beror p l  att 
dessa grupper tillhor forlorarna i 
det samhiillssystem vi lever i. Att 
bara anpassa sig till den ridande 
ordningen genom. att exempelvis 
krava ratt att gifta sig eller gora 
militartjhst p l  lika villkor 2r ddi 
en extremt kortsiktig losning. 

spades foredrag hade rubriken 
"Omojligpolitik!"~och han konsta- 
terade att i dag spelar det ingen roll 
vad som anses omojligt. For sam- 
hallets utsatta grupper ar det en 
friga om liv och dod - ibland ut- 
tryckt sorn skillnader i medellivs- 
langd - och dB harman inget annat 
val an att arbeta for sin utopi. 
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