Samråd jämställdhet och hbtq

Datum:

26 april 2018

Tid:

09:30 – 11:30 samråd jämställdhet och hbtq

Plats:

Radisson Blu, lokal Malö
Södra Hamngatan 59, Göteborg

Deltagande organisationer:
Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen
EDCS
FPES Västra Götaland
Homan i Göteborg
RFSL Göteborg
RFSL Skaraborg
Stolta Föräldrar
Transammans Väst
Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter
1. Incheckning
Ett ord som vi förknippar med våren: förälskelse, långa dagar, Göteborgsvarvet, motorcykel,
körsbärsblommor, barfota, återuppväckelse med mera.
2. Hur kan Västra Götalandsregionen lyfta samrådet i Europride? Fredrik Carlsson,
avdelning mänskliga rättigheter
Fredrik berättade om Västra Götalandsregionens medverkan och om vi kan lyfta hbtq-arbetet
som görs och samrådet. Europride är i Stockholm 27 juli till 5 augusti och i Göteborg 14 – 19
augusti. Kungstorget blir Pridepark och det väntas ca 300 000 besökare, vara ca 20% är
internationella besökare. Västra Götalandsregionen stödjer organisationen West Pride med
ekonomiskt bidrag och 600 000 är avsatta för Västra Götalandsregionens egna deltagande i
Europride. Regionen har en styrgrupp och en arbetsgrupp och syftet med deltagandet är att
vara ett föredöme som arbetsgivare och lyfta att Västra Götalandsregionen arbetar med hbtqpersoners mänskliga rättigheter. Regionen kommer ha fyra tält med olika förvaltningar
representerade. Avdelning mänskliga rättigheter kommer även arrangera en hearing om
erfarenheter av hbtq-diplomerade verksamheter.
Hur skulle Västra Götalandsregionen kunna lyfta samrådet i Europride?
- Varje förening skulle kunna ha ett visitkort i tältet eftersom flera
samrådsorganisationer har egna tält.
- Närhälsan har också ett seminarium den 16 maj där transpersoner är inbjudna för att
bidra till en jämlik vård.
- Det hade varit bra med en samordning av de lokala festivalerna i länet. Trollhättan 30
juni, Uddevalla 9 – 12 augusti, Öckerö 26 maj, Borås Pride 28 – 30 juni, (Västerås 28
– 30 juni) kommer ha lokala Pridefestivaler 2018 men Skövde verkar satsa på
Europride istället. Det går att åka och synas på lokala festivaler som RFSL Göteborg
gör.

-

Broschyrer och visitkort från organisationerna i tältet som är stort och en broschyr om
samråden.
- Bra om det finns en presentationspunkt av samrådet i tältet av politiker och
tjänstepersoner.
- Det finns presentationsmöjligheter för de organisationer som visar intresse.
- Det vore bra med en karta för att hitta till organisationernas tält i Prideparken.
- Webbinformation med länkar till samrådsorganisationerna skulle kunna läggas upp på
regionens hemsida om Europride.
- Några organisation skulle vilja vara med i tältet för att berätta om organisationen och
samrådet, politiker från samrådet kan stå tillsammans med organisationen i ca 10 – 15
min kanske gånger två.
- De lokala Prideorganisationerna skulle kunna bjudas in till tältet för att folk från
mindre orter skulle kunna synas.
- Kommunerna och kommunalförbunden borde känna till de lokala pridefestivalerna.
- QX har en sammanställning över lokala Pridefestivaler i hela världen:
https://gaymap.qx.se/pride/
- Skulle kunna skicka en förfrågan till alla kommuner om de har lokala pridefestivaler,
med kommittén som avsändare blir det en annan tyngd under devisen mänskliga
rättigheter.
- Fokus skulle kunna vara på hur Pride sprids i kommuner i hela länet.
- 16 maj seminarium Kunskapscentrum för sexuell hälsa tillsammans med RFSL
Göteborg om bemötande av transpersoner i kontakt med Närhälsan. Detta samarbete
och projekt kommer lyftas.
De samrådsorganisationer som är intresserade av att stå i tältet eller presentera sina
organisationer och samrådet med en politiker kan maila Ebba Kostman
ebba.kostmann@vgregion.se eller Fredrik Carlsson: fredrik.carlson@vgregion.se.
3. Information från kommittén för mänskliga rättigheters sammanträden den 18 april
Kommittén har beslutat om årets MR-stipendiater, förra årets stipendiat Barnrättsäventyret
berättade om sitt arbete med mellanstadiebarn och det informerades om rom i livets slutskede.
4. Återkoppling om tidigare ärenden
Ett remissförslag till strategin för jämlik kollektivtrafik har skickats ut till samråden. I
strategin finns flera av de förslag som samrådet kom med som att kränkningar mellan
medtrafikanter ska minska och säkerheten öka.
Ett område i remissversionen av strategin är att resenärerna ska bli väl bemötta av personalen
inom kollektivtrafiken. Därför ska kompetensen höjas hos personalen kring bemötande av
resenärer som omfattas av de sju diskrimineringsgrunderna och i enlighet med
barnkonventionen. Från 2019 ska även kunskapskrav om gott bemötande utvecklas till att
omfatta alla resenärsgrupper i upphandlingar där personal som möter kund ingår.
Ett annat område är att andelen invånare som känner sig trygga i kollektivtrafiken ska öka
med 5 procentenheter till 2020, och med 13 procentenheter till 2035.
- Det var ett lågt mål.
Remisstiden har inte löpt ut utan det går fortfarande att lämna in era synpunkter. Sista dagen
är den 8 juni. Maria kan skicka ut remissbrevet igen till samrådsdeltagarna.
5. Vill samrådet uppmärksamma IDAHOT – den internationella dagen mot homo- och
transfobi 17 maj?

Känner samrådet till några evenemang som kommittén kan tipsa om eller har ni förslag på
något annat sätt att uppmärksamma IDAHOT?
- Det kan vara bra att uppmärksamma dagen i sociala medier och föreningen samverkar
gärna med andra men har inga egna arrangemang.
- Lunds universitet och Uppsala universitet har evenemang men det verkar inte vara
något särskilt på gång i Västra Götaland.
6. Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till kommittén för
mänskliga rättigheter?
- Att Västra Götalandsregionen ska engagera sig i kommuners arbete med hbtq-frågor.
- Att Västra Götalandsregionen ska arbeta mot sexuella trakasserier i och med Metoo.
Det har varit en motion om arbete mot sexuella trakasserier med anledning av Metoo och
Personalutskottet svarade att det redan pågår ett arbete utifrån diskrimineringslagen men att
uppföljningen ska utvecklas.
7. Är det några frågor samrådet vill behandla på höstens möten?
Ett tema på vardera samrådsmöte är klara och de är hur hbtq-diplomerade verksamheter
fungerar och den kommande kulturplanen. Men det skulle kunna finnas rum för fler frågor om
det finns intresse, vad skulle det i så fall kunna vara?
- En framtida MR-myndighet, hur kan den stärka samrådets arbete?
- Vi skulle kunna besöka Jämställdhetsmyndigheten.
- Det hade varit intressant att höra hur arbetet med En förälder blir till fortgår.
- Hur pappor bemöts i förlossningssituationen.
- Vi skulle kunna bjuda in Migrationsverket dem för att prata om avslag på
asylansökningar för hbtq-personer.
Detta tema hade vi i höstas då Migrationsverket och Länsstyrelsen för Västra Götalands län
kom. Fokus var då kränkningar av kvinnor och hbtq-personer på asylboenden och utbildning
för asylsökande i diskrimineringslagen, mänskliga rättigheter, jämställdhetspolitiken med
mera.
- Utbildningar för SFI och asylboenden har blivit resultat av samrådsmötet med fokus
på migrationsfrågor.
Ett samtal följde om organisationer som jobbar med jämställdhet ska vara med i hbtq- eller
MR-samrådet:
- Maskulinitetsnormer hänger ihop med hbtq och homofobi samband med olika
diskrimineringsgrunder. Jämställdhet måste vara för alla och ingår i alla grupper, för
att förändra normer måste vi se på hela spektret
- I MR-samrådet blir spektret större kanske, hbtq-samrådet kanske borde få prata om
hbtq och jämställdhetsorganisationer måste få komma till sin rätt och inte hamna som
en sidofråga. Jag är skeptisk till både att sätta jämställdhet i ett specifikt samråd
eftersom det ska vara i med i alla samråd. Det blir alltid brister i en uppdelning.
- Utanförskapet symboliseras i ett hbtq-samråd, tvärsamrådet är botemedlet för denna
uppdelning, det stora perspektivet kommer fram där.
- Därför är tvärsamrådet så bra.
8. Övrigt
Höstens samrådsmöten är den 27 september och 21 november.

