
Valstugan JÄMSTÄLLDHET & HBT
Sverige ska bli bästa 
land för HBTQ-personer

d I NU:s Valstuga denna 
vecka tittar vi på Liberaler-
nas HBT-politik samt partiets 
jämställdhetspolitik.

Sverige ska vara världens bästa 
land för hbtq-personer. Den 
målsättningen presenterade Jan 
Björklund (L) på Svenska Dag-
bladets debattsida inför Pride-
paraden i Stockholm förra helgen. 

Liberalerna har länge varit en-
gagerade i hbt-frågor. Det började 
med den folkpartistiske justitie-
ministern Thorwald Bergquist 
som år 1944 lade fram propositio-
nen som legaliserade homosexua-
litet, fortsatte 1979 med att Barbro 
Westerholm, som idag är liberal 
riksdagsledamot, som generaldi-
rektör för Socialstyrelsen, såg till 
att Sverige blev världens första 
land att stryka homosexualitet 
från listan av sjukdomar. 

15 år senare, 1994, ledde hon 
den utredning som utmynnade 
i ett lagförslag om registrerat 
partnerskap för samkönade par 
som gick igenom riksdagen i slutet 
av regeringen Bildts mandat-
period. På senare tid har kampen 
gällt samkönade äktenskap, som 
 legaliserade 2009, avskaffat 
steriliseringskrav för transper-
soner (2013) och starkare antidis-
krimineringslagstiftning. 

I  SAMBAND MED årets Pridefi-
rande i Stockholm publicerade 
RFSL en rapport över hur väl 
partierna har arbetat i vissa 
utvalda hbt-frågor. I den framgår 
att Liberalerna är det parti som 
under den nuvarande mandat-
perioden i högst utsträckning 
röstat i enlighet med RFSL:s linje 
i riksdagen. Ett parti kan dock 
inte enbart luta sig tillbaka mot 
vunna strider, och arbetet för att 
stärka hbtq-personers frihet är 
inte över. 

Liberalerna vill därför ge-
nomföra en riktad satsning för 
att öka hbtq-kompetensen inom 
offentligt finansierad verksamhet 
som skola, vård och äldreomsorg. 
Partiet vill även att en utred-
ning ska tillsättas för att se över 
möjligheterna att införa ett tredje 
kön för de som inte identifierar sig 
som man eller kvinna. Ålders-
kravet för att byta juridiskt kön 
ska sänkas från dagens 18 och 
icke-kommersiellt värdmödraskap 
ska tillåtas för att möjliggöra fler 
familjebildningar.

ÄVEN I  JÄMSTÄLLDHET SFRÅG ORNA 
har Liberalerna en stolt histo-
ria. Partiets grundare var starkt 
engagerade i kampen för kvinnors 
rösträtt, drev på för särbeskatt-
ning av inkomster på 70-talet och 
införde första månaden i föräld-
raförsäkringen att vigas åt vardera 
förälder på 90-talet.

Flera utmaningar kvarstår 
innan samhället blir jämställt. 
Kvinnor tjänar fortfarande mindre 
än män, tusentals unga kvinnor 
lever under hedersförtryck och 
många kvinnor drabbas av fysiskt, 
psykiskt och sexuellt våld – ofta 
av närstående män. 

Liberalerna vill se karriärtjäns-
ter med signifikanta löneökningar 
för personer som jobbar inom den 
av kvinnor dominerade offentliga 
sektorn – som lärare och sjukskö-
terskor. En majoritet av välfärds-
företag drivs av kvinnor, och 
fortsatt möjlighet till vinstuttag 
för företag som erbjuder kvalitativ 
vård, omsorg och utbildning bi-
drar till att öka kvinnors ekono-
miska makt. 

Partiet vill även reformera 
föräldraförsäkringen så att fler 
män tar ansvar för sina barn och 
kvinnors uppehåll från arbetet 
minskar. Det ska ske genom att 
familjer erbjuds två alternativ – 
en kortare föräldraledighet med 

högre ersättning eller en längre 
ledighet med lägre ersättning.

HEDER SFÖRTRYCK SKA BEKÄMPAS, 
bland annat genom ökad kompe-
tens inom de yrken som kommer 
i kontakt med unga som utsätts 
för hedersförtryck, som lärare och 
vårdpersonal. Den som gifter bort 
sitt minderåriga barn ska straf-
fas hårdare och föräldrar ska inte 
kunna avskaffa sina barns svenska 
medborgarskap.

Mäns våld mot kvinnor ska 
motverkas genom att mer resurser 
skjuts till för förebyggande arbete, 
det ska bli enklare att besluta 
om elektronisk fotboja för män 
som hotar kvinnor och kvinno-
jourernas ekonomiska villkor ska 
stärkas för att möjliggöra ökad 
långsiktighet i verksamheten.

HBTQ Sverige 
ska vara världens 
bästa land för 
hbtq-personer. 
Den målsättning-
en presenterade 
Jan Björklund 
(L) inför Pride 
Stockholm.

1 Ökad trygghet för hbtq-
personer genom satsningar på 
kompetens och likabehandling 

inom offentlig sektor.  Skolan ska 
systematiskt inkludera hbtq- 
frågor i likabehandlingspla-
nerna och en riktad satsning ska 
höja hbtq-kompetensen bland 
anställda inom offentligt finan-
sierade välfärdstjänster som vård, 
skola, äldreomsorg och fritids-
verksamhet.

2 Personer som är trans eller 
intersex ska inte tvingas in i 
en könsmall. Därför ska en 

utredning tillsättas om att införa 
ett tredje kön i folkbokföringen 
för de som inte känner sig hemma 
i de två nuvarande könskatego-
rierna. Därtill ska reglerna om 
juridiskt kön frikopplas från 
reglerna om könsbekräftande 
behandling och åldersgränsen ska 
sänkas från 18 år.

3 Modernare regler för 
 moderna familjer. Icke- 
kommersiellt värdmödra-

skap ska tillåtas, så att de kvinnor 
som vill bära ett barn åt någon 
annan ska kunna göra det. 
Värdmödraskapet ska inte bli en 
industri, därför ska kommersi-
ellt värdmödraskap inte tillåtas. 
Regler ska införas som garan-
terar starkt lagskydd för värd-
mammans och barnets.

4 Stärkt stöd för hbtq-
rörelser i andra länder 
och starkare skydd för 

hbt-rättigheter i EU. Biståndet 
till hbt-organisationer i länder 
där hbtq-personers rättigheter 
kränks ska höjas och Sverige 
ska fortsätta trycka på inom FN 
för hbt-rättigheter. Sverige ska 
även driva på för heltäckande 
diskrimineringsförbud i EU där 
alla hbtq-personer inkluderas. 
Dessutom ska Sverige verka för 
att den samkönade familjen ska 
räknas in i EU:s famljebegrepp.

5 Lönegapet mellan kvinnor 
och män ska utjämnas och 
kvinnors företagande ska 

uppmuntras. Karriärtjänster för 
duktiga lärare och sjuksköterskor 
ska göra att engagerad  personal 
inom vården och skolan kan få 
betydande löneutveckling. Detta 
gynnar kvinnor, eftersom  vården 
och skolan är kvinnodominerade 
arbetsplatser. Dessutom ska väl-
färdsföretagen – en av de sektorer 
där kvinnligt företagande är som 
störst –  skyddas från vänsterns 
angrepp och vinstförbud.

6 Hedersförtrycket ska be-
kämpas – alla som växer upp 
i Sverige har rätt till ett liv i 

frihet.  Hårdare straff för de som 
utsätter sina barn för förtryck 
och försöker tvinga in sina barn i 
tvångsäktenskap. Ökade sats-
ningar på förebyggande arbete 
och stärkt kompetens inom, bland 
annat, skolan och vården ska 
motverka hedersförtrycket.

7 Föräldraförsäkringen ska 
göra det möjligt för föräldrar 
att ta hand om sina barn när 

de är små utan att utestänga kvin-
nor från arbetslivet så länge att det 
skadar deras löner och karriärer. 
Därför ska de sista 90 dagarna i 
föräldraförsäkringen strykas och 
familjer ska kunna välja mellan en 
kortare föräldraförsäkring med 
100 procent av lönen i ersättning 
(upp till ca 37 000 kronor i må-
naden) eller en längre föräldra-
ledighet med 70 procent av lönen 
i ersättning.

8 Alla har rätt till ett liv i trygg-
het. Mäns våld mot kvinnor 
måste bekämpas. Därför 

vill Liberalerna att det ska vara 
lättare att döma män som för-
följer sina expartners till att bära 
elektroniskt fotboja. Dessutom 
ska kvinnojourernas ekonomi 
stärkas så att de kan planera för 
långsiktig verksamhet.

Jämställdhets
politisk tales
person
Maria Arnholm
är partisekreterare och riks-
dagsledamot från Stockholm

Några snabba rader om hbtq-
frågor och jämställdhet:

• Ett tredje kön ska införas – 
ingen ska tvingas tillhöra ett 
kön de inte identifierar sig med.

• Fler regnbågsfamiljer ska kunna 
bildas – icke-kommersiellt 
värdmödraskap måste tillåtas.

• Många transungdomar lider av 
psykisk ohälsa för att de tvingas 
leva under fel kön. Lägre ålders-
gränser för juridiskt könsbyte 
gör det lättare för dem som 
berörs att leva fritt.

• Det ska löna sig att utbilda sig 
och ta ansvar – karriärtjänster 
ska införas och stärkas i kvin-
nodominerade yrken som lärare 
och sjuksköterska.

• Hedersförtrycket ska stoppas. 
Ökad kompetens hos perso-
nal som jobbar med unga och 
hårdare straff för den som 
gifter bort sin dotter ska skydda 
ungdomar med rötter i heders-
kultur.

• Kvinnors trygghet ska tas på 
allvar. Elektronisk fotboja 
ska bli vanligare för män som 
förföljer sina expartner och 
kvinnojourerna ska få starkare 
stöd. o

Daniel Lucas

Viktigaste punkterna
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