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Trots ökad öppenhet och fokus på HBTQ-personers rättigheter lever många i rädsla och
med ohälsa, som är större än bland icke-normbrytande grupper. I en tidigare motion har
V yrkat på att en övergripande HBTQ-policy för kommunen, som skulle innebära en
tydlig avsiktsförklaring om att Umeå kommun skulle vara en inkluderande stad för alla,
vilket V fortfarande tycker skulle vara ett viktigt första steg.
Första mötet med rätten att älska den man vill och andra normbrytare är inte sällan
genom kulturen. Just nu går William Spetz (tidigare teaterelev på Midgårdsskolan)
föreställning ”Mormor jag vet att du är i himmelen, men har du en timme över?” där
han öppet, naket och med utsålda föreställningar bl. a blottar sina tvivel kring sexuell
identitet. Med träffsäkerhet lyfter han de prestationskrav och den vilsenhet som
publikhavet av ungdomar känner igen sig i. Och de tjuter av skratt. Genom kulturen,
och litteraturen i synnerhet, möter man som ung första gången känslan av att ”inte vara
den enda”. Litteraturen som frigörare kan inte nog underskattas.
I ett samhälle för alla krävs att kärnfamiljen som norm ersätts av ett perspektiv som ser
människan. Stjärnfamiljen – ett begrepp som innefattar alla tänkbara
familjekonstellationer - blir allt vanligare och den skiljer sig inte från andra familjer,
men skillnaden kan fortfarande vara stor när det gällande bemötande och inkludering.
Många inom HBTQ-gruppen undviker att uppsöka myndigheter på grund av
bemötandeproblem och bristande förståelse, men alla kommer vid något tillfälle till
biblioteket, inte minst spelar utbudet inom barn- och ungdomslitteraturen en bidragande
roll för att bidra till ett inkluderande samhällsklimat och ett normkritiskt perspektiv.
”För att skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla kan vara sig själva behöver
normer ifrågasättas, mångfalden synliggöras och fördomar bemötas öppet. Det är ett
arbete som behöver bedrivas inom alla delar av samhället. Kultursektorn är en viktig
arena för diskussion, påverkan och förändring” står det i Regeringskansliets skrift ”En
strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck” (s. 52).
Ett kommunalt verksamhetsområde som är en föregångare på HBTQ-området är
stadsbiblioteket. Deras satsning på Regnbågsbiblioteket har rönt stor uppmärksamhet,
inom och utom Sveriges gränser och kallas ibland Umeå-modellen, där ansvarig
bibliotekarie har varit i andra länder för att berätta om hur biblioteket arbetar med
HBTQ-frågor. På regnbågshyllan kan man hitta litteraturtips så som ”No tears for
queers”, ”Männen med rosa triangel”, ”Smit före i kön”, ”Världens viktigaste kyss”.
Medarbetare på Stadsbiblioteket har uttryckt önskemål om att HBTQ-certifieras, vilket
vi i Vänsterpartiet vill ta tillvara. När det gäller inkludering har Umeå möjligheten att
vara ett föredöme för andra länder med mindre öppenhet. Umeå måste ta vara på sitt
rykte om att vara en föregångare inom jämställdhetsområdet.
Västra Götalandsregionen har utvecklat en egen s.k diplomering, ett utbildningsprogram
för grundläggande hbtq-kompetens för att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för
hbtq-personer som andra landsting har inspirerats av, bla Västerbottens läns landsting
där man är på gång med diplomering flera verksamheter, bl a Ungdomshälsan. En
diplomering innebär att verksamheten ska arbeta långsiktigt och målmedvetet utifrån ett
icke-heteronormativt perspektiv såväl gentemot de man finns till för såväl som i den

egna arbetsgruppen. För en diplomering krävs att både chef och 95 procent av de
anställda är med under utbildningen.
Vänsterpartiet yrkar:
- att Umeå kommunfullmäktige inom verksamhetsområdet kultur
initierar en HBTQ-certifiering/diplomering av stadsbiblioteket
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