att unga hbtq-personer ska mötas av en icke-heteronormativ
skola och ha rätt till frizoner där man kan vara sig själv.

•

att hbtq-kompetensen ska höjas inom vård, socialtjänst,
polis och domstolar, gärna genom certifiering.

•

att ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare
om det har fler än två föräldrar.

•

att den statiska 18-årsgränsen för fastställelse av
könstillhörighet tas bort.

Se även vår rapport
All kärlek är bra kärlek 2012

•

att tränare och ledare inom idrottsrörelsen och
föreningslivet aktivt ska verka mot diskriminering.

Om du har frågor om vår politik,
Titta in på vår hemsida eller ring!

•

att hbtq-personer som flyr undan förföljelse i andra länder ska
garanteras ett kompetent bemötande av svenska migrationsmyndigheter samt att deras asylskäl tas på allvar.

•

att Sverige ska agera internationellt för att stärka rättigheterna
för hbtq-personer i andra länder.

•
•

att transpersoner ska omfattas av hatbrotts- och hetslagstifningen

•

att informationsplikten i smittskyddslagen ska tas bort och
andra kränkande delar av lagstiftningen för hivpositiva ses över.

•

att heteronormen ifrågasätts i varje sammanhang.

att försäkringskassan, mvc, bvc, förskolan och skolan
ska bli kompetenta att möta samkönade föräldrar.

www.mp.se, 08-786 55 21
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LIKA RÄTT PÅ LIVETS ALLA OMRÅDEN
Det har blivit lättare för hbtq-personer att skaffa barn i Sverige. Men
assisterad befruktning ges inte alltid på samma villkor för lesbiska
som för heterosexuella par.

Friheten att utforma sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet.
Däri ingår att kunna uttrycka sin kärlek, sexualitet och könsidentitet –
hur man än själv väljer att definiera dessa – utan rädsla för fördomar
och diskriminering.

Trots den svenska lagändringen 2003, som ger samkönade par rätt att
prövas som adoptivföräldrar, är utlandsadoptioner inte en reell möjlighet
för samkönade par idag. Svenska instanser skyller ofta på givarländernas så kallade motvilja istället för att söka nya möjligheter, nätverk och
barnhem som skulle kunna realisera adoptioner för samkönade par.

Vi har kommit en bit på vägen. I Sverige har vi äntligen fått könsneutrala äktenskap. Sterilisering och andra omoderrna och inhumana krav vid könskorrigering är på väg att tas bort. Inte bara lesbiska par utan även ensamstående kvinnor ska kunna få assisterad befruktning och inte längre behöva åka
till Danmark. Miljöpartiet välkomnar också att värdmödraskap ska utredas.
Samtidigt kvarstår mycket politiskt arbete innan vi har ett samhälle fritt från
diskriminering, utanförskap och kamp mot byråkratin för hbtq-personer.

Medvetenheten och viljan att arbeta med hbtq-frågor ser olika ut i
kommuner och landsting. Man kan ha tur att komma i kontakt med en
motiverad eller hbt-certifierad enhet, men det är allt annat än säkert.
Den heteronormativa strukturen hos myndigheter, föreningsliv och
näringsliv behöver förändras i grunden. Krav kan ställas i regleringsbrev
och upphandlingar. Inom rättsväsendet är kompetensen särskilt viktig.

Det kunde vara så enkelt. Vi är övertygade om att alla människor blir
lyckligare i en värld utan tvingande etiketter och trånga kategorier.

Unga hbtq-personer måste ha rätt till frizoner där man kan vara sig
själv. Därför behövs, inte bara i storstäderna, särskilda träffplatser eller
ungdomsgårdar för unga hbtq-personer. Skolan har också en nyckelroll
i bemötandet av hbtq-ungdomar. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att kunna välja boende och omsorg som är hbtcertifierad.

DISKRIMINERING OCH HETERONORMATIVITET
SOM EN DEL AV STRUKTUREN
Trots den relativa öppenheten i Sverige, lever fortfarande fördomar kvar.
Kvinnor som kysser varandra anses provocera, en bög som flörtar med
fel kille riskerar att bli misshandlad. Transpersoner får dagligen kämpa
mot fördomar och oförståelse. Fortfarande finns människor, kända eller
okända, som drar sig för att komma ut som sig själva. Självmordsrisken
bland hbtq-ungdomar är större än bland övriga ungdomar.
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Hatbrott mot hbtq-personer – oavsett om det handlar om utfrysning på
arbetsplatsen, mord eller hot mot en hbt-certifierad förskola – är del av
ett strukturellt problem och inte något som enbart utövas av enskilda
galningar. Först när heteronormen som genomsyrar samhället nedmonterats kommer vi helt att få bukt med fördomar, kränkningar och
hatbrott mot hbtq-personer.

ETT GLOBALT ANSVAR
I ett globalt perspektiv har Sverige kommit långt. Det är lätt att glömma
att de allra flesta av jordens hbtq-personer lever i tystnad, i glömska
och i total brist på respekt för sina mänskliga rättigheter. Därför är det
viktigt att Sverige agerar offentligt i internationella sammanhang, samarbetar med lokala och ibland även underjordiska hbtq-organisationer,
framför formella protester och inkluderar sexualitet och genus arbetet
för mänskliga rättigheter. Till god hjälp finns sedan 2011 den första FNresolutionen och senare även rapport om hbt-frågor.

