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Kommunfullmäktige

Olofströms kommun

Motion angående HBT-certifiering av Olofströms kommun

Vi vill skapa en kommun där människor väljer att bo och där invånarnas öppenhet, kompetens och

stolthet är kommunens främsta tillgångar. Det är vi tillsammans som bygger kommunen, vi kvinnor

och män som nyttjar våra olika talanger, färdigheter, erfarenheter och kompetenser. Alla är vi i olika

åldrar, har olika livserfarenheter och förutsättningar, olika bakgrund, olika hudfärg, kön, identitet

eller sexuell läggning. Vi måste ta tillvara på varandras olikheter i utvecklingen av framtidens

Olofström.

I vardagens orättvisor har också intoleransen sin rot. dagens utveckling i Europa är skrämande.

Främlingsfientlighet, rasism, homofobi och sexism riskerar att bre ut sig även iOlofström. Du ska

aldrig behöva frukta våld, hot eller diskriminering pga. vem du är. Vi måste tillsammans ta strid för

alla mäniskors lika värde och rätt.

Könsidentifiering och sexualitet är starkt sammanvävda med våra värderingar, handlingar, positioner

och ställningstagande i samhället. Sverige har kommit en bit vad gäller förståelse för homosexualitet,

men det var först 1979 som det togs bort att det var en sjukdom, en psykisk åkomma. På 194~50—

talen straffades homosexuella med fängelse och det är många homosexuella som än idag lider av

psykisk ohälsa. Och självmordsförsök är dubbelt så vanligt inom HBT-gruppen visar en rapport från

folkhälsoinstitutet. l många länder är det belagt med dödsstraff, och i Sverige idag, utsätts HBT-

personer för både hatbrott, kränkningar och misshandel.

En HBT-certifiering ger enligt RFSL personalen möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt

samt att bemöta medborgarna på ett kunnigt och respektfullt sätt. Det handlar även för Olofströms

kommun som arbetsgivare om att bemöta anställda ur ett HBT perspektiv. Det gäller skolor,

förskolor, vårdhem, socialtjänst, hemtjänst men även exempelvis kultur› och fritidsförvaltningen för

att nämna några kommunala instanser. Det tar ca 6-8 månader att genomföra procesen. Målet är att

skapa en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna samt att kommunens värdegrund

kommuniceras till både personal och invånare. l en HBT-certifiering genomlysses inte endast HBT

frågorna utan även de andra diskrimineringsgrunderna.

Låt Olofström ligga iframkant i Sverige!

Vi föreslår därför kommunfullmäktige:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en HBT-certifiering av

kommunens verksamheter.

Sam Vldén Jakobsson och Marie Everlönn, Socialdemokraterna Olofström

HBT- homosexuella, bisexuella och transpersoner

RFSL- Riksförbund för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter


