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Kommunfullmäktige

Motion
Vänsterpartiet

Gör Örebro till en hbtqi-inkluderande kommun
För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor som lever
och verkar i vår kommun ska ha samma förutsättningar och mötas
med respekt av såväl myndigheter som andra kommuninvånare.
Hbtqi är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella,
transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller
intersexperson.
Under lång tid har arbetet för ett mer inkluderande samhälle inneburit
att hbtqi-personer fått bättre förutsättningar att få vara sig själva.
Det har varit en lång process, men utvecklingen har ändå gått i rätt
riktning. Men för ett antal år sedan vände samhällsutvecklingen och
plötsligt blev frågan om ett normbrytande och inkluderande samhälle
inte längre en politisk prioritering. Intoleransen mot hbtqi-personer
har istället ökat lavinartat och vi ser hur politiska krafter runt om i
världen har skapat en situation där dessa personer lever under
dödshot.
I kommunens hållbarhetsprogram ”Vårt hållbara Örebro” går det att
läsa ”..det betyder att även hbtqi-personer ska känna sig trygga att
vara sig själva och känna sig inkluderade.”
Örebro kommun har en hbtq-handlingsplan som tar upp många
viktiga aspekter som vi behöver arbeta med men trots detta så
nyttjas den inte ute i verksamheterna som den borde. För att
handlingsplanen ska ha önskad effekt krävs implementering,
granskning och utvärdering, så är tyvärr inte fallet idag.
Vi vill därför lägga några konkreta förslag som handlar om att skapa
en inkluderande stadsbild där alla ska känna trygghet och mötas med
respekt av både myndigheter och medborgare i hela kommunen.
Förslagen handlar även om att intressegrupper med kompetens inom
hbtqi-frågor ska kunna ha en aktiv roll i beslut som fattas i
kommunen.
Vi ser därför att en grundläggande regel borde vara att alla ledamöter
och ersättare i Kommunfullmäktige i Örebro hbtqi-diplomeras.
Kommunfullmäktige är Örebro kommuns högsta beslutande organ
och borde som sådant självklart ha vissa grundläggande kunskaper
som skapar bättre förutsättningar att fatta kloka beslut.
Vi vill även se att det införs en rad olika inslag i stadsmiljön, allt från
att till exempel namnge en gata eller torg till att anlägga en särskild
regnbågspark som exempelvis kunde namnges efter Barbro

Westerholm, den politiker som lyckades driva igenom att
homosexualitet inte längre skulle räknas som en psykisk sjukdom.
Vi tycker även att det borde vara självklart att kommunen flaggar
med regnbågsflaggan under Nerike Pride. Kan andra offentliga
aktörer göra det så kan kommunen.
Den psykiska ohälsan hos transpersoner är extremt hög med flertalet
självmord som följd. Det är ofta unga transpersoner som mår som
sämst och därför är det en självklarhet att elevhälsan har
transkompetens så att de kan bemöta dessa ungdomar på bästa sätt.
Idag saknas ordentlig hbtqi-kompetens på de flesta Vård- och
omsorgsboendena. Det betyder att det finns äldre personer i
kommunen som oroar sig för vad som kommer att hända den dagen
som hen inte längre har möjligheten att ta hand om sig själv. Alla
människor ska bli bemötta med respekt och med förståelse för vem
just de är vilket bland annat innefattar rätten att utrycka det med
kläder, smycken etc. På lång sikt ska den rätten innebära att alla
Vård- och omsorgsboenden ska ha rätt kompetens för att erbjuda
det men till att börja med så borde det åtminstone finnas en tydlig
kompetens på en avdelning.
Våld i nära relation drabbar även hbtqi-personer men trots det är
mottagandet på Centrum mot våld fortfarande väldigt fokuserad på
heterosexuella par. Det är viktigt att även hbtqi-personer snabbt får
rätt typ av stöd när de behöver det. Centrum mot våld behöver därför
jobba med att hitta strukturer som möjliggör att hbtqi-personer har
samma möjligheter till skyddat boende och stöd när de utsätts för
våld.
Att, genom stadsbibliotekets utbud, aktivt jobba för att synliggöra
hbtqi-personer på Stadsbiblioteket skulle också kunna bidra till att
lyfta denna grupp samtidigt som det ger ökad förståelse och
motverkar fördomar. Att även införa inslag som t ex ”Bland drakar
och dragqueens” skulle på ett väldigt spännande sätt lyfta den viktiga
läsningen bland unga samtidigt som det på ett färgsprakande sätt
utmanar heteronormen.
Vi i Vänsterpartiet yrkar därför:
Att

Örebro kommun gör en trygghetsundersökning bland
örebroare med särskild inriktning mot hbtqi-personer.

Att

Örebro kommun bildar ett hbtqi-råd.

Att

hbtqi-diplomera Kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

Att

införa en rad olika hbtqi-inkluderande inslag i
stadsmiljön

Att

Örebro kommun flaggar med regnbågsflaggan under
Nerike Pride.

Att

säkerställa transkompetens i elevhälsan.

Att

minst en avdelning på något av kommunens vård- och
omsorgsboenden har en tydlig hbtqi-profil med
spetskompetens.

Att

säkerställa hbtqi-kompetens på stadsbiblioteket och
även en tydlig representation i bibliotekets utbud.

Att

säkerställa en struktur inom kommunens verksamheter
som arbetar med våld i nära relation för att möjliggöra
snabb hjälp och stöd för hbtqi-personer.

Att

Örebro kommun upprättar en remissinstans för hbtqifrågor i olika kommunala beslut.

Att

uppföljningen och implementeringen av ”Handlingsplan
för för hbtq-arbete 2017-2021” genomförs.
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