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M-ØPPNING. Moderaterna är öppna för att ett reglerat surrogatmoderskap tillåts i Sverige, skriver Ulf Kristersson och Olof Lavesson.Foto: SVEN LINDWALL, IBL och ANNA-KARIN NILSSON

Villkoren som måste bli
bättre för hbtq-personer

mm Att så många hbtq-personer lider av
mm Vi vill också öppna för att ett reglerat
psykisk ohälsa och utsätts för hedersförtryck surrogatmoderskap tillåts i Sverige, skriver
är oacceptabelt.
debattörerna.
Moderaternas vision är att ULF KRISTERSSON särskilt många unga mår
dåligt. Förekomsten av
Sverige ska vara ett land
Partiledare, M.
självmordstankar och
där rättigheter, skyldigheter
fullbordade självmordsföroch möjligheter gäller lika
OLOF LAVESSON
för alla. För att vår vision
sök är utbredd. Ingen ska
Hbtq-politisk talesska bli verklighet måste
behöva uppleva att livet
person, M.
situationen för hbtq-persokänns så svårt att det inte
går att se någon annan utväg – hjälp och
ner i Sverige förbättras.
stöd måste finnas.
Under den tidigare moderatledda
regeringen kom flera avgörande reforVi vill se en bred samling i Sverige i
arbetet mot självmord bland unga. För
mer på plats såsom en könsneutral
äktenskapslagstiftning, en ny diskrimivarje krona som privatpersoner och föreneringslag och en samlad strategi för att
tag skänker för suicidprevention ska stafrämja hbtq-personers rättigheter. Den
ten bidra med tre kronor. Moderaterna
här mandatperioden har vi drivit på
vill också fördubbla anslaget till Natiogenom att lägga fram en omfattande
nellt centrum för suicidforskning och prehbtq-politik i riksdagen.
vention av psykisk ohälsa.
Vi lovar att fortsätta detta arbete. Det
Det är även avgörande att förkorta
handlar om att värna de landvinningar
köerna till barn- och ungdomspsykiasom skett och att genomföra nya. Alla –
trin; köerna har tredubblats under manoavsett sexuell läggning, könsidentitet
datperioden. För att kapa köerna avsätter
eller könsuttryck – ska känna både frihet Moderaterna 500 miljoner kronor per år,
och trygghet. Då krävs förändring. På tre inom ramen för våra tre kömiljarder.
grundläggande områden måste villkoren
förbättras för hbtq-personer:
m Risken att utsättas för brott. Moderaterna kommer att rivstarta arbetet för
att stärka polisen och öka tryggheten för
m Psykisk hälsa. Alltför många hbtqalla. För att nå målet om 10 000 fler
personer drabbas av psykisk ohälsa och

poliser vill vi höja polislönerna och att
familjepolitiken. I dag lever ett stort
studieskulder från polisutbildningen ska antal barn i Sverige som blivit till genom
skrivas av.
surrogatmoderskap utomlands, men som
Beslutet att könsuttryck och könsidenti- på grund av detta inte har samma tryggtet tydligt bör omfattas av hatbrottslaghet som andra barn.
Här vill vi att lagstiftningen ska förstiftningen var viktigt. Nu bör arbetet
tydligas så att samma rättssäkerhet och
fortsätta för att öka kunskaperna om
trygghet gäller som för andra barn och
hatbrott inom hela rättsväsendet för att
den nya lagstiftningen också ska använ- deras familjer.
Vi är också öppna för att ett reglerat
das.
Allt för många unga hbtqsurrogatmoderskap bör
Vi är också tillåtas i Sverige. Detta skulle
personer i Sverige utsätts i
dag för våld och förtryck för
öppna för förbättra möjligheterna för
att upprätthålla vad deras
annat hbtq-personer att
att ett reglerat bland
familj och släkt ser som sin
bilda familj.
surrogatmoder”heder”. Det kan vi aldrig
acceptera. Moderaterna har skap bör tillåtas Att öka tryggheten lägger
därför föreslagit ett kraftfullt i Sverige.
grunden för mer frihet, mer
reformpaket för att föreöppenhet och mer sammanbygga, förhindra och straffa hedersrelahållning. Det lägger grunden för ett
samhälle där ingen behöver vara lika
terad brottslighet och förtryck. En säreller enbart bli sedd som en del av en
skild brottsrubricering för hedersbrott
enhetlig grupp – men där rättigheter,
bör införas. Hedersmotiv bör också vara
skyldigheter och möjligheter verkligen
en egen försvårande omständighet vid
är lika för alla.
bedömningen av straffvärdet.

m Barns rättigheter – och familjers.

Barnen ska alltid vara i centrum för
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