Motion om hbtq-certifiering av alla skolor I Ånge kommun
Bakgrund
Att bo i en mindre kommun och vara HBTQ-person innebär generellt sett sämre förutsättningar
gällande acceptans och förutsättningar för ett bra liv. De kommuner som får bra betyg i RFSL:s
kommunundersökning 2014 är de som genomfört ”någon slags särskild satsning som syftar till att
förbättra bemötande av och service till de invånare som är hbtq-personer, [och] att de avsatt
särskilda resurser inom skolan för genomförande av särskilda informationsinsatser om hbtq-frågor.
Ånge kommun ligger på plats 112 i den undersökningen och har ett totalbetyg på 2,05 (skala 1-5,
betyg 3 och högre är godkänt). Skolan får betyg 1,44 och kommunens verksamhet i stort 1,0.1

Motivering
Utifrån detta anser Vänsterpartiet att det är en god idé att hbtq-certifiera personalen vid alla
kommunens skolor, då de är en viktig del i att få unga människor att trivas och må bra, oavsett
könsidentitiet och sexuell läggning. Detta ligger väl i linje med skolans uppdrag att arbeta med
inkludering och allas lika värde2 och RFSL:s kommunundersökning visar att ”utbildningsinsatser …
bedöms vara en avgörande faktor för att höja hbtq-kompetensen i landets kommuner.”3 Hbtqcertifieringens fokus ”är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad
ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Utbildningen berör alla diskrimineringsgrunder och
undersöker hur flera olika normer samverkar. Ett historiskt perspektiv ges också över hur lagar och
rättigheter förändrats över tid i Sverige”4. Detta ger skolpersonalen god insikt och förbereder dem på
att möta alla barn och unga där de är, med ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt, vilket
bidrar till en positiv bild av Ånge och förhoppningsvis får fler unga att vilja stanna här eller återvända
och bilda familj.

Vänsterpartiet i Ånge föreslår därför
Att all skolpersonal i Ånge kommun genomgår RFSL:s HBTQ-certifiering och
Att skolornas arbete för att motverka negativ påverkan av negativa könsnormer prioriteras och följs
upp på kommunal nivå.

Vänsterpartiet Ånge
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