Anteckningar från
Göteborg Stads HBTQ-råds

OPEN
HEARING
13 juni 2015 på Stadsbibliotekets Trappscen
Göteborgs Stads HBTQ-råd är ett forum för samråd mellan hbtq-Göteborg och
kommunledningen i Göteborg. För att fånga upp synpunkter och
förslag kring bur Göteborg ska kunna bli en mer öppen och inkluderande stad från enskilda
som inte är organiserade i förenings- eller nätverksform har rådet som uppgift att varje år
bjuda in bbtq-Göteborg till öppna möten.
Under West Pride 2015 bjöd rådet in till ett möte den 13 juni kl 16.00 -17.30 på
Stadsbibliotekets Trappscen.
Deltagare: Ledamöter i Göteborgs Stads HBTQ-råd (representanter för hbtq-Göteborg + de
politiska partierna i kommunstyrelsen) + allmänhet (ca 60 personer)
Moderator: Thomas Martinsson
Mötessekreterare: Anna-Carin Jansson, Stadsledningskontoret
Mötet teckentolkades.

Mötets öppnande
Tidigare kommunalrådet! dagens moderator, Thomas Martinsson, öppnade mötet med att
hälsa alla välkomna. Han redovisade därefter förutsättningarna för mötet vad gäller
hållpunkter, dokumentation, mandat och återkoppling. Efter inledning och samtal i storgrupp,
bjöds alla in till mingel där samtal kan föras med enskilda rådsledamöter.
Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten för att på så vis lyssna
in synpunkter och förslag som kan bidra till att Göteborg blir en mer öppen och inkluderande
stad. Mötet är i sig inget beslutsmöte, men synpunkter och förslag som framförs
dokumenteras för rådets fortsatta arbete.
Anteckningar från mötet kommer dels redovisas för kommunstyrelsen, dels publiceras på
stadens hemsida. Den som lämnar kontaktuppgifter har även möjlighet att få anteckningarna
skickade till sig via mail.

Presentation av närvarande rådsledamöter
Av rådets 19 ledamöter fanns följande 11 på plats:
Rådets ordförande Mariya Voyvodova (S), Richard Brodd (FP), Bosse Parbring (MP),
Bettan Andersson (V), Maria Berntsson (KD), Tanya Charif, Ellie Nordfelt, Hide Baric,
Joakim Berlin, Finn Hellman och Erika Gustafsson.

Bakgru nd/u ppd rag
Rådets ordförande Mariya Voyvodova redogjorde för upprinnelsen till Göteborg Stads
HBTQ-råd samt vad rådets uppdrag som samrådorgan för kommunstyrelsen ilU1ebär.
Som exempel på vilka frågor som behandlats av rådet sedan det inrättades senhösten 2013
lyfte hon bl a Göteborgs stads plan mot våld i nära relationer, den strategiska planen för
suicidpreventivt arbete, enskilda omklädningsrum och en inkluderande könsuppdelad statistik.
Som framtida frågor nämnde hon bl a hbtq-kompetens hos goda män, stadens strategiska MR
arbete, hanteringen av stadens förenings bidrag samt rådets medverkan i Mänskliga Rättighets
dagarna på Svenska Mässan hösten 2015 .

Frågor från mötets besökare
Thomas Martinsson bjöd in mötesdeltagarna till att lyfta frågor/synpunkter/förslag. Han
poängterade att det som tas upp helst bör vara generaliserbart.
Fråga 1:
Hur jobbar rådet mot stadsdelarna? På vilket sätt fångas behovet av hbtq-perspektiv i
stadsdelarna upp?
Svar (Mari ya Voyvodova, HBTQ-rådet): Vi får ingen tydlig rapport över hur det ser ut totalt
sett i stadsdelarna. Men utifrån uppföljningsarbetet ser vi tyvärr att det kan se väldigt olika ut i
de olika stadsdelarna. En del ligger långt framme , andra inte lika långt. Men det politiska
budskapet är tydligt; ALLA ska jobba med de här frågorna.
Svar (Bosse Parbring, HBTQ-rådet): Det ser väldigt olika ut i de olika stadsdelarna, men
också olika mellan verksamheterna inom samma stadsdel. Medan t ex en förskola jobbar
mycket aktivt, kanske äldreomsorgen i samma stadsdel fortfarande inte kommit igång.
Svar: (Joakim Berlin, HBTQ- rådet): Som råd kan vi bjuda in chefer från t ex stadsdelarna för
att uppmärksamma frågor vi jobbar med. Rådet har redan bjudit in fackfackförvaltningar, t ex
Social Resurs när det gäller planen mot våld i nära relationer.
Fråga 2:
Driver ni frågan om könsneutrala omklädningsrum på skolorna?
Svar (Bettan Andersson, HBTQ-rådet) : När det gäller enskilda omklädningsrum för
idrottsanläggningar är frågan uppe hos Idrotts- och förening och det är en fråga vi också haft
uppe i rådet. När det gäller skolor, är det lokal sekretariatet som sköter om detta. Så det är via
den vägen vi får ta det, tror jag.
Fråga 3:
Känner ni till om det finns symboler för att visa att man t ex är trans men inte homo?
Svar (Finn Hellman , HBTQ-rådet): Jag vet att det finns t ex knappar och tygmärken som
uttrycker olika identiteter och som det går att få tag på via RFSL och QX-shopen.
Fråga 4:
Hur når rådet hbtq-personer som inte kommer till möten som det här, meD som blir
diskriminerade?
Svar (Tanya Charif, HBTQ-rådet): Vi har alla våra nätverk vilka tillsammans blir ganska
många. Rådet är ett organ som ska bevaka och lyfta frågor och det finns många aktivister i
rådet. Det är viktigt, verkligen, att vi tar med oss alla frågor till våra nätverk så
att de verkligen når ut. Förutom det här öppna mötet under West Pride så kommer vi även att
bjuda in till ytterligare ett öppet möte i höst.
Svar (från Finn Hellman, HBTQ-rådet): I din fråga kanske det också ligger att det finns
personer som av någon orsak inte vill komma. Men om någon på egen hand försöker få gehör

för något man vill förändra men inte får någon respons, går det att väcka en fråga i rådet.
Rådet kan sätta ökad press på staden.
Fråga 5:
Hur ser rådet på sociala myndigheters hbtq-kompetens? Vad kan göras fOr barn och
unga som växer upp i homo- och transfoba familjer?
Svar (Mariya Voyvodova, HBTQ-rådet): Socialtjänsten är verkligen jätteviktig. Eftersom det
finns signaler om att det finns brister har Göteborgs Stad en resa att göra här. Men det måste
jobbas med den här typen av frågor i skolan också, det måste vara en självklar del av skolans
arbete. Från politiskt håll följer vi det här; det får inte vara så att t ex RFSL inte får komma in
på skolor.
Svar (Tanya Charif, HBTQ-rådet): Jag vet utifrån mitt jobb med unga att det finns många
unga hbtq-personer med dåliga erfarenheter, men även de med bra. I rådet påtalar vi hela tiden
behovet av att det krävs systematisering av arbetet med likvärdighet.
Svar (Bettan Andersson, HBTQ-rådet): Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att staden inte
rår över alla områden. Dels ligger ansvaret för socionomutbildningar på universitetet, dels går
många unga i friskolor.
Svar: (Anna-Carin Jansson, tjänsteperson): För att lyfta några goda exempel skulle jag gärna
vilja lyfta fram ungdomsmottagningarna i staden där det både finns kompetens och ett
kontinuerligt arbete med likabehandling. På ungdomsmottagningen i Gamlestaden finns t ex
ett Regnbågs-drop-in.
Svar (Thomas Martinsson, moderator): l de politiska dokumenten har signalerna från
kommunfullmäktige länge varit tydliga med att stadens verksamheter ska jobba med
likabehandling.
Fråga 6:
Utifrån den kunskap vi hela tiden får till oss, jag jobbar på MUCF (gamla
Ungdomsstyrelsen), så stärks vår uppfattning om att det behövs riktade verksamheter
för unga hbtq-personer. Alltså mötesplatser i staden som känns trygga och där det går
att vara öppen. Hur ser det ut i Göteborg?
Svar (EJlie Nordfelt, HBTQ-rådet): En verksamhet som finns idag är Simone som drivs av
ideella krafter. Ett sätt att möjliggöra att sådana kan fortsätta att finnas är genom en mer
långsiktig finansiering.
Svar (Tanya Charif, HBTQ-rådet): Det finns ett svårt problem här. Mötesplatser behövs
verkligen, inte minst för de ungdomar som inte har möjlighet att vara öppna i sina familjer.
Då blir det en extra utsatthet. Som det är idag ska staden vara till för alla, det vill säga alla
verksamheter ska vara öppna för alla och ta emot alla. Men det funkar inte så. I väntan på att
dessa verksamheter ska sätta fart och skaffa sig kompetens, så går det inte att strunta i de som
är utsatta nu! Samtidigt, ska vi skapa frizoner för den och den och den utsatta gruppen?
Med frizoner kan man vara sig själv fullt ut - det är extremt svårt för en enskild ung person att
ta sin plats på en fritidsgård när likabehandlingsprincipen inte funkar.
Svar (Thomas Martinsson, moderator): I kommunstyrelsen 2008 fattades det ett beslut om att
bland annat alla skolböcker skulle granskas utifrån ett normkritiskt perspektiv. Detta ledde så
småningom fram till att staden tog fram "Normblocket", ett verktyg som verksamheterna kan
använda som stöd för att t ex granska text och bild eller se över vilka som inkluderas - eller
inte inkluderas i verksamheten. En ny upplaga av dessa "Normblock" har tryckts upp.
Fråga 7: För att få ett bättre bemötande, är det inte bättre om man själv säger hur man
lever? Det skulle ju vara mycket enklare än att den som möter någon som är homo, bi,
trans - eller något annat - måste gissa?

Svar (Finn Hellman, HBTQ-rådet): Jag kom ut för många år sedan och är idag ordförande för
RFSL Göteborg. Trots det finns det sammanhang där jag tycker det är svårt att komma ut. Jag
skulle säga att det är alldeles för mycket att kräva av den enskilde att behöva komma ut för att
bli likvärdigt bemött och få den service som man ha rätt till.
I till exempel omklädningsrummet där jag tränar kampsport kan det ibland finnas en jargong
som låter som det vore l 980-talet. Man har inte kommit någonstans. Om jag som är 39 år,
RFSL-ordförande och trygg med vem jag är, tycker att det är jobbigt; hur är det då inte för en
14-åring i ett sådant sammanhang?

Andra frågor som kom upp i kringdiskussioner var bl a:
•
•
•
•

Behovet av låta många olika berättelser få ta plats - hbtq-samhället är långt ifrån en
homogen grupp
Behovet av att synliggöra funktionsvariationer inom hbtq-samhället - och i samhället i
stort
Möjligheten att på stadsbiblioteket hitta hbtq-litteratur - det finns numera
regn bågs bokhyllor
Behovet av mer homo-, bi- och transkompetens inom vården

Skriftliga synpunkter/förslag
Thomas Martinsson tackade för storgruppsdiskussionen och bjöd in till mingel med
rådsledamötema. De som så önskade hade även möjlighet att skriftligen lämna förslag och
synpunkter på hur Göteborg kan bli en mer öppen och inkluderande stad.

Följande områden definierades i den skriftliga synpunktshanteringen av mötesdeltagare
som utvecklingsområden:
•
•
•
•

Staden bör bli bättre på normkritiskt tänkande
HBTQ-perspektiven måste nå ut till allmänheten bättre
Äldreomsorgen behöver bli bättre i sitt bemötande av hbtq-personer
ALLA stadsdelar måste besitta hbtq-kompetens

Förslag på åtgärder som lämnades in:
•
•
•
•
•

Utnämn kända affischpersoner till ambassadörer för hbtq-rörelsen - särskilt
idrottsprofiler
Jobba för ett bättre bemötande i stadsdelarna av äldre hbtq-personer
Verka för trygga mötesplatser för hbtq-personer - inte minst för äldre
Verka för att bokförlag hbtq-certifieras
Öronmärk pengar till varje stadsdel gällande hbtq-frågor

