Anteckningar samråd jämställdhet och hbtq
Datum:
Tid:
Plats:

26 maj 2016
13:30 – 15:00
Gothia Towers, Göteborg

Närvarande:
Ordförande: Gunilla Lindell, kommittén för mänskliga rättigheter
Angelica Löwdin, FPES Västra Götaland
Anna-Karin Caspersson, EKHO Göteborg
Johann Rehnberg, Män för jämställdhet
Kicki Borghammar, EDCS
Lena Bergström, Stolta föräldrar
Maria Talja, avdelning mänskliga rättigheter
Désirée Sandström, RFSL Skaraborg

Dagordning:
1. Antec kningar från förgående möte

Anteckningarna godkändes.
2. V ad är aktuellt för varje organis ation oc h vad s ka organis ationerna göra på
Wes t P ride?

Män för jämställdhet håller på att ta fram en tydligare profil för att de ska framstå som mindre
spretiga och kunna synas mer.
Västra Götalandsregionen har bland annat färdigställt handlingsplanen för de mänskliga
rättigheterna som samrådet har behandlat vid två tillfällen. Kommittén ska ta beslut den 2
juni. Avdelning mänskliga rättigheter kommer ha ett tält tillsammans med Kunskapscentrum
för jämlik hälsa under West Pride samt gå i paraden under en VGR-banderoll.
RFSL Skaraborg kommer vara med i Skövde Pride 19 och 20 augusti. Annars arbetar
organisationen med regnbågsfamiljer, träffar för newcomers, hbtq-flyktingar med mera.
EDCS ska satsa på Skövde Pride istället för West Pride.
Stolta föräldrar är med i ett nätverk för föräldraorganisationer i Europa som hade en första
träff. ILGA Europe hjälpte till att organisera träffen. Exempelvis deltar organisationer från
Ukraina, Ryssland, Polen, Turkiet etcetera. Nästa träff blir kanske i Sverige nästa gång men
Stolta Föräldrar behöver bidrag för att organisera nätverksträffen. Att jobba med föräldrarna
är att jobba med hbtq-personer. Stolta föräldrar kommer tillsammans med UR och West Pride
ha en filmvisning om barn till samkönade föräldrar som berättar om sina situationer.

Visningen kommer äga rum fredag 10 juni 11:15 – 12:30 på stadsbiblioteket. De kommer
även ha en egen avdelning i paraden (48, 49, 50, 51).
EKHO Göteborg har genomfört en europeisk konferens med deltagare från olika kyrkor och
traditioner. Rapporten om hbtq i kyrkor har nu tryckts och PDF:er med undersökningen har
skickats till kyrkorna. En enkätundersökning med 125 svar ligger till grund för studien som
inte är någon vetenskaplig forskning men som ändå säger mycket. EKHO har fått vissa
negativa reaktioner som exempel vykort med ”syndens lön är döden” skickat. West Pride är
med i ”kyrkan på West Pride”.
Homans verksamhet rullar på, de märker att det kommer många nya personer som har flytt.
Homan har en koppling till migrationsverket dit organisationen har blivit erbjuden att komma
och prata. Fler och fler kommer till Homans träffar. De märker av att det är laddat i samhället
och att alla vill ha ett liv som är jämlikt och att de mänskliga rättigheterna tillgodoses men
personer som kommer utifrån upplever inte samma trygghet och har svårt att komma ut,
många har dock fått mer och mer mod. Under West Pride ska de ha ett tält och gå i paraden.
De jobbar för att alla som kommer utifrån ska få en bättre framtid. Människor är utsatta från
flera håll. Homosexuella byter kön så att de kan vara med den de vill i vissa länder. Det är bra
att de som kommer till Sverige får reda på vad som gäller här.
FPES har sociala aktiviteter en gång i månaden som att de till exempel ska de spela minigolf
på lördag. Det är dock svårt att verka i samhället för få vågar vara öppna. Cirka 4-5 personer
är öppna av cirka 10-12 personer som kommer på mötena. På West Pride ska de ha ett eget
informationstält men det är svårt att bemanna eftersom få vill vara öppna i offentliga
sammanhang. De kommer även ha två seminarier; ”Komma ut på jobbet – hur gick det sedan”
och ”Att vara anhörig till transpersoner och ur transpersoners perspektiv”. FPES kommer
även vara medarrangör till dans på takterrassen på Henriksberg och några sympatisörer och
några öppna kommer att gå i paraden.
3. Återkoppling från förmiddagen vad gäller:
a. F ramtida teman på tvärs amråd

Det vore bra att fortsätta med speakers corner på nästa tvärsamråd. Olika organisationer
kanske skulle kunna beskriva sina problem på nästa speakers corner istället för att presentera
sina verksamheter.
Det skulle vara intressant att diskutera jämställdhet med en intersektionell ansats. Jämställdhet
finns i alla grupperna och aspekten kön kommer in i alla områden och kön är väldigt synligt.
Funktionsvariationer och hudfärg kan också vara lätta att lägga märke till.
Det är uppenbart att olika grupper fokuserar på sina egna frågor. Då blir intersektionaliteten
intressant för att synliggöra hur olika maktordningar samverkar och hur något nytt händer när
olika maktordningar möts. Vad intersektionalitet egentligen innebär och hur vi kan jobba med
det. Det är inte lätt att förstå och tillämpa eftersom det lätt blir för akademiskt. Hbtq och
religion möts i EKHOs verksamhet. Det blir ibland spännande och ibland jobbigt. Vi kan
behöva konkreta exempel och övningar exempelvis ”ett steg fram”. När en person är i en
priviligierad position tas komplexiteten bort.
Var är föreningar som jobbar mot rasism? Homan skulle kunna prata om hur det ser ut för
personer som har flytt där psykisk ohälsa är väldigt vanligt. Dessa personer vågar inte bryta
normer och därför är de tysta. Det finns vissa krav på personer som kommer hit. Det är

samma som debatten om hedersvåld där vi särskiljer olika sorters våld men där vissa
mekanismer är gemensamma. Heteronormen handlar också om heder. Om en svenska kvinna
träffar en svart man slår heder också in.
b. Demokratiutredningen

Dragningen om demokratiutredningen var intressant i och med att det blev konkret vad vi kan
göra som medborgare och dessa kunskaper kan vara värda att sprida.
Det är ett steg tillbaka från medborgarförslag som en egen person kunde lämna men nu
behövs 1 % av folkbokförda. Det blir lätt att de resursstarka lägger förslagen men hur kan vi
ha inflytande på det som görs. Många politiker är synnerligen tillgängliga via telefon och när
det arrangeras medborgardialoger är det främst pensionärer som kommer om det är på
kvällstid eftersom det är exempelvis svårt för småbarnsföräldrar att delta. Vid
medborgardialog kring infrastrukturen kom främst män men när inbjudan omformulerades
kom kvinnorna.
Vid folkomröstningar kan starka grupper kuppa in sina frågor men politiken måste inte följa
det. Vid direktdemokrati blir det svårt att driva staten. Vid rådgivande folkomröstningar blir
det svårt när människor tror att resultatet ska gälla. För att gå ifrån en rådgivande
folkomröstning krävs det väldigt starka argument. Politiken måsta visa att farhågor kan bli
tagna på allvar. På lokal nivå protesterar människor mot flyktingboenden vilket är ett exempel
på att det ibland kan bli negativt att lyssna på opinionen. Ofta blir resultaten bra trots att vi går
emot opinionen. Vi borde inte ha några folkomröstningar alls eftersom det är skendemokrati
och folk blir arga om besluten går emot folkomröstningen.
c . E lvis

Tre exemplar av kallelser och information lämnades ut till samrådet. Andra som önskar ge
feedback på materialet får det på mail.
4. P å vilket s ätt kan föreningarna bidra till en utvec kling oc h på vilket s ätt kan
V äs tra G ötalands regionen bidra till en utvec kling?

Det finns många spännande historier som skulle kunna berättas och vi i samrådet skulle kunna
göra mycket mer tillsammans som att gå tillsammans regnbågsparaden. Vi kanske kan visa
upp samrådet och agera på ett annat sätt. I VGR-tältet på West Pride skulle samrådet kunna
delta och stå där samt informera. Är någon intresserad av detta kan ni höra av er till Maria.
Denna punkt på dagordningen föreslog samrådet skulle tas upp vid nästa samrådsmöte.
5. Övrigt
Höstens möten är den:
- 14 september i Skövde kl. 10
- 22 november kl. 13 eventuellt i Göteborgs föreningscenter där Stolta föräldrar huserar
6. Utc hec kning, hur har mötet varit?

Intensivt och kaotiskt, kort och bra. Det uppstår alltid många diskussioner. Det är häftigt att vi
har detta.

