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NEGATIV TREND. Sverige sjunker nu i den internationella organisationen ILGAs (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) index över hbtq-
personers rättigheter i Europa, skriver Anna Kinberg Batra, Tomas Tobé och Olof Lavesson.  Foto: MAGNUS LILJEGREN/STELLA PICTURES   

Situationen för hbtq-
personer måste stärkas 
Den här veckan är vi många 
som firar Pride i Stockholm och 
fler firar och har firat i orter 
runtom i Sverige. Öppenheten 
är en viktig svensk värdering 
och rätten att leva med den man 
vill borde vara självklar. 
Attacken mot klubben Pulse  
i Orlando, där 49 personer döda-
des, påminde oss om att vi inte 
kan ta det för givet. Att stå upp 
för våra värderingar och för 
varje individs frihet har aldrig 
känts viktigare. Men det ska 
inte bara ske i en parad en gång 
om året i Stockholms innerstad 
– utan varje dag, överallt och 
året runt.

Trots att vi kommit långt  
i Sverige kan inte alla visa sin 
kärlek öppet. Kvällspostens 
granskning av homofobin  
i socialt utsatta områden visar 
att hbtq-personer möts av 
hatbrott, våld och verbala 
attacker som skapar oro, rädsla 
och otrygghet. Så ska det inte vara  
i Sverige. Vi måste både värna den 
svenska värderingen om öppenhet och 
försvara det vi uppnått för hbtq- 

personers rättigheter när dessa 
utmanas.    

Sverige sjunker nu i den inter-
nationella organisationen 
ILGAs (International Lesbian, 
Gay, Bisexual, Trans and Inter-
sex Association) index över 
hbtq-personers rättigheter  
i Europa. Hbtq-personer, fram-
för allt de som är unga, har en 
större psykisk ohälsa och 
självmordstalen är högre.

Alliansregeringen tog många 
viktiga steg såsom könsneutral 
äktenskapslagstiftning, ny 
diskrimineringslag och avskaf-
fandet av tvångssterilisering 
vid könskorrigering. Ett hbtq-
perspektiv infördes i bistånds-
politiken. Arbetet för ensam-
ståendes rätt till assisterad 
befruktning inleddes, vilket 
ledde fram till att lagen ändra-
des från och med den 1 april  
i år. 

För första gången antogs också en 
samlad hbt-strategi av en svensk reger-
ing. Men mer behövs och problemen har 
delvis förändrats och fördjupats.

Ingen ska tvivla på att Moderaterna ser 
detta och är beredda att göra något åt det. 
Sverige behöver en trygghet som inte 
sviker någon. Situationen för hbtq- 
personer måste stärkas.
4  Trygghet ska gälla alla och inte 

lämna någon utanför. Därför behöver 
lagen om hatbrott reformeras. Köns-
uttryck och könsidentitet bör uttryckli-
gen omfattas av hatbrottslagstiftningen. 
Även lagen om hets mot folkgrupp 
 behöver uppdateras. 
4  Unga hbtq-personer  

i Sverige utsätts i dag för 
våld och förtryck för att 
upprätthålla vad deras familj 
och släkt ser som heder. Men 
det har inte med heder att 
göra att begränsa sina egna 
familjemedlemmar och ta 
ifrån dem rätten till sitt eget 
liv. Sverige behöver krafttag mot det 
hedersrelaterade våldet och uppmärk-
samma hbtq-personers situation.
4  Ingen ska mötas av ett bristande 

bemötande i till exempel hälso- och 
sjukvården eller i äldreomsorgen på 
grund av sexuell läggning. Därför behövs 
tydliga hbtq-strategier i kommuner och 
landsting. I det fortsatta arbetet bör 

också hbtq-personers hälsa, förutsätt-
ningarna för mer öppna arbetsplatser, ett 
stärkt hbtq-perspektiv inom civilsam-
hället och föreningslivet samt att mot-
verka våld i nära relationer särskilt 
prioriteras. Allt fler barn växer upp med 
fler föräldrar än två, men dessa familjer 
möts av flera svårigheter. 
4  Moderaterna vill dessutom möjlig-

göra för fler lyckliga familjer genom att 
möjliggöra för svenska kvinnor som vill 
och kan hjälpa barnlösa familjer genom 

surrogatmoderskap att göra detta 
under ordnade former i Sverige. 
Redan i dag lever många barn  
i Sverige som tillkommit genom 
surrogatmoderskap i utlandet. 
Deras status måste tryggas, 
därför bör regeringen snarast gå 
vidare med en utredning om 
detta.

Vårt land ska ha en trygghet att lita på, 
oavsett vem du älskar. I Moderaternas 
plan för ett starkare Sverige gäller trygg-
heten alla, ingen lämnas utanför.

ANNA KINBERG BATRA   
TOMAS  TOBÉ  

OLOF  LAVESSON 

Sverige 
behöver 

krafttag mot  
det heders- 
relaterade 
våldet. 

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 Sve-
rige gäller tryggheten alla, skriver Anna Kinberg 
Batra, Tomas Tobé och Olof Lavesson (M). 

MER DEBATT P˚ KVP.SE/DEBATT

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-per-
soner 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.   

 Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Vi är skyldiga att agera 
mot övergreppen 

Stärk asylrätten 
för hbtq-flyktingar

EU attackerar den 
svenska kräftskivan 
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