Genderpolicy för det nationella seriespelet i Roller Derby
OM GENDERPOLICYN
Svenska Skridskoförbundets genderpolicy för det nationella seriespelet i Roller Derby antogs xx/x-xx
av det nationella nätverket för svensk Roller Derby. Nätverket rekommenderar samtliga ligor
anslutna till Svenska Skridskoförbundet att följa gender policyn även utanför seriespelet.
Genderpolicyn är framtagen av en arbetsgrupp bestående av representanter från tre olika WFTDAföreningar och en förbundsrepresentant från Svenska Skridskoförbundet. Det nationella nätverket
för svenska roller derby har sedan diskuterat underlaget från arbetsgruppen under två
nätverksträffar. Ligornas representanter i nätverket har ombetts att diskutera underlaget med sina
ligor innan beslut om svensk roller derbys första genderpolicy togs.

INKLUDERING
Svenska Skridskoförbundet och alla dess anslutna ligor inom Roller Derby kommer aktivt att arbeta
för att främja ett klimat som är välkomnande och inkluderande av trans och icke-binära deltagare. Vi
vill använda oss av antidiskrimineringsmetoder i förhållande till alla transkvinnor, transmän och ickebinära deltagare i syfte att säkerställa att alla åkares, funktionärer och medlemmars rättigheter
respekteras och skyddas. Alla personer är välkomna som medlemmar, funktionärer, domare och
Non-Skating Officials oavsett könsidentitet och könsuttryck. Fientlig miljö och/eller diskriminerande
handlingar som berör könsidentitet och/eller könsuttryck tolereras inte.

SPELARE
Som spelare i seriespelet välkomnar vi ALLA som
1. identifierar sig som ciskvinnor, transkvinnor, ickebinära och transmän, och som
2. själv känner att en liga tillhörande Womens Flat Track Derby Assosiation (WFTDA) är bättre för
dom än en liga tillhörande Mens Roller Derby Assosiation (MRDA).

WFTDA´S GENDER POLICY
Den svenska genderpolicyn för det nationella seriespelet i Roller Derby skiljer sig från WFTDAs
gender policy. Skillnaden är att WFTDA låter ciskvinnor, transkvinnor och ickebinära spela, men inte
transmän. Den svenska genderpolicyn för seriespelet inkluderar även transmän som spelare. Det
innebär att under WFTDA-sanctioned games gäller WFTDA:s gender policy och under Svenska
Seriespelet gäller den svenska genderpolicyn för seriespelet. Dock behöver alla spelare som tillhör en
liga som är medlem i Svenska skridskoförbundet under samtliga bout och under all träning följa de
nationella anti-dopingreglerna.

ANTI-DOPING
Vissa könsbekräftande behandlingar kan innebära medicinskt motiverat bruk av dopingklassade
läkemedel. SSF har förbundit sig till att följa de antidopingregler som är framtagna av
Riksidrottsförbundet och WADA (World antidoping agency) och enligt dem får inga dopingklassade
läkemedel användas utan godkänd dispens (för medlemmar i landslagsträningsgrupp gäller att
dispens ska sökas i förskott, för övriga gäller retroaktiv dispens). Dispens kan troligtvis ges vid
könsbekräftande behandling eller liknande men förutsätter att behandlingen sker genom sjukvården
och att läkarintyg finns, men då inget liknande fall prövats tidigare är läget oklart.
Det nationella nätverket för svensk Roller Derby anser inte att de läkemedel som används inom
körsbekräftande vård är prestationshöjande i sporten roller derby och Skridskoförbundet,
tillsammans med genderpolicy-arbetsgruppen kommer att fortsätta arbetet för att få till en generell
dispens för dessa läkemedel inom Roller Derby.

ORDLISTA
Trans avser en person vars könsidentitet inte matchar deras tilldelade födelsekön.
Intersex är en allmän term som används för en rad olika kroppsliga variationer där en person är född
med en reproduktiv eller sexuell anatomi som inte passar de typiska normativa definitionerna av
kvinnlig eller manlig.
Transkvinnor är kvinnor som vid födseln fick könet man tilldelat.
Transmän är män som vid födseln fick könet kvinna tilldelat.
Icke-binär kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna–manuppdelningen av kön. Ibland används ”ickebinär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter
som inte följer tvåkönsnormen. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det.
En del är både tjej och kille. Andra befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära är inget
kön. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi.
Cisperson en person vars biologiska kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda
kön.

