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NEGATIV TREND. Sverige sjunker nu i den internationella organisationen ILGAs (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) index över hbtqpersoners rättigheter i Europa, skriver Anna Kinberg Batra, Tomas Tobé och Olof Lavesson.

Situationen för hbtqpersoner måste stärkas
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mm Vi måste värna den svenska värderingen
om öppenhet och försvara det vi uppnått för
hbtq-personers rättigheter när dessa utmanas.

mm I Moderaternas plan för ett starkare Sverige gäller tryggheten alla, skriver Anna Kinberg
Batra, Tomas Tobé och Olof Lavesson (M).
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Tasso Stafilidis: Att försöka svärta ner vår
verksamhet med billiga politiska poänger får
stå för Jerker Schmidt (L). Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Magnus Kolsjö och Aino Gröndahl: Hbtq-personer utvisas till länder där de fängslas,
lynchas eller avrättas.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Christofer Fjellner (M): De nya reglerna gör
att vi snart kan fira vår sista kräftskiva.
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