VILD MÅNGFALD
HBT-SOCIALDEMOKRATER
Vi är feministiska socialdemokrater som ställer
klasskamp och HBTQ+kamp sida vid sida.
HBT-Socialdemokrater arbetar aktivt för att
belysa diskriminerande normer och makt

ordningar som motverkar alla människors
möjligheter att leva sina liv i demokrati och
frihet.
Med ett queert ifrågasättande av normer som
exkluderar, vill vi skapa och vara lyhörda för
normkreativa förhållningssätt och innovationer.
Vår politiska plattform innehåller de över
gripande ställningstagande som vi driver i
strävan efter ett mer öppet och välkomnande
samhälle.
Läs hela vår politiska plattform på hbts.se

HBT-Socialdemokraters politiska plattform i korthet

ATT FÅ VARA DEN EN ÄR

Det är en mänsklig rättighet att själv få definiera sig och ha
möjlighet att leva sitt liv helt och fullt. Vi vill förändra den
diskriminerande strukturen.
Transpersoner behöver mötas av nationell samsyn i vården
och lagen om hets mot folkgrupp måste också omfatta
könsidentitet och könsuttryck.

ETT INKLUDERANDE ARBETSLIV

Arbetsplatser som bejakar mångfald och jämlikhet får en ökad
kreativitet, produktivitet och lönsamhet. Hur arbetslivet är
utformat är en viktig politisk fråga. På arbetet ska vi inte mötas
av kränkande särbehandling pga. okunskap.
Vi arbetar för att det införs rättsliga krav för att förhindra
diskriminering pga. sexuell läggning, funktionshinder, ålder
och könsöverskridande identitet eller uttryck. HBTQ+frågor
ska ingå i alla arbetsmiljöutbildningar.

INTERNATIONELL SOLIDARITET

Antidemokratiska och främlingsfientliga krafter växer sig
starkare och det är vårt ansvar och skyldighet att stå upp för
att försvara det öppna samhället.
Vi arbetar aktivt för HBTQ+rättigheter på internationell nivå
och verkar för att FN aktivt motverkar diskriminering pga.
sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vi värnar asylrätten och en generös flyktingpolitik.
Den globala kampen mot HIV och AIDS måste intensifieras
och bygga på vetenskap och evidens.

FAMILJ

En modern familjelagstiftning är jämlik och könsneutral,
och ingen skillnad finns vare sig för HBTQ+personers eller
andras möjlighet att bli förälder/föräldrar. Heteronormativa
antaganden om vilka som är föräldrar måste neutraliseras. Vi
behöver en könsneutral föräldrapresumtion.
Det är av vikt att det är juridiskt möjligt med fler än två
vårdnadshavare. Genom att arbeta för altruistiskt värd
moderskap kan vi motverka exploatering av utsatta kvinnor.

SAMHÄLLETS STRUKTURER

Visionen är en vild mångfald, en mångfald utan över- och
underordning, utan rasism och HBTQ+fobi, ett samhälle
utan fördomar och diskriminering mot det som avviker från
majoritetsnormer - där vi inte ger samhällsstöd till föreningar
och organisationer som inte respekterar mänskliga rättigheter.

EN SKOLA FÖR ALLA

Det är en skola fri från fördomar, moralism och okunskap.
Därför är det orimligt att tillåta skolor på konfessionell grund.
Skolan är barnens arbetsplats, en växtplats som behöver
fredas från antidemokratiska krafter.
För att motverka fördomsfulla attityder och främja sexuell hälsa
måste all undervisning vara normkritisk och inkludera HBTQ+
frågor.

HBTQ+ handlar om mänskliga rättigheter det handlar om dig, mig och oss alla

