
 
 
 

 
 

Frihet att vara  
den du är 
LIBERALA FÖRSLAG FÖR ATT ALLA SKA  

KUNNA VARA DEN EN ÄR I VÄSTSVERIGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WWW.VASTSVERIGE.LIBERALERNA.SE 

 

 
  



 
 

 
 

 
 

Frihet att vara den du är 
 
För oss liberaler är det självklart att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller 

sexuell läggning. Sverige och Västsverige har kommit en bra bit på vägen. Men fortfarande vågar 

många hbtqi-personer inte leva öppet. Många utsätts för hatbrott. Det är helt oacceptabelt. Vårt mål 

är enkelt: Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtqi-person och vår del av 

landet ska gå före.  

 

Den liberala visionen är ett samhälle där alla har frihet att forma sitt eget liv, så länge man inte 

begränsar någon annans frihet. Alla ska kunna vara den de är fullt ut, utan att styras av andra. Det är 

den enskilda människan som kan avgöra vad som är ett bra liv. Därför är det självklart för liberaler 

att arbeta för att förändra samhället så människor kan förverkliga sina liv.  

 

En rad studier både internationella och nationella pekar på att förekomsten av psykisk ohälsa är 

högre bland hbtqi-personer än hos befolkningen i allmänhet, och att detta har samband med den 

särskilda utsatthet som följer av en minoritetsposition med risk för diskriminering och negativt 

bemötande. Förekomsten av psykisk ohälsa i form av riskbruk och beroende, ångestsjukdomar och 

depressioner är högre bland personer i samkönade äktenskap än bland personer i olikkönade 

äktenskap. Skillnaderna i ohälsa är ett av de tydligaste uttrycken för att diskrimineringens och 

osynliggörandets effekter på ett mycket konkret sätt påverkar många hbtq-personers liv. 

 

Vi liberaler är stolta över att det var vi som drev igenom att homosexualitet avkriminaliserades i 

Sverige 1944. Vi har varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. 

Vi var det första parti som krävde att steriliseringstvånget för transsexuella skulle slopas. Men det 

finns mycket kvar att göra. Vi driver på för att förbudet mot diskriminering, hets och hatbrott ska 

skärpas. Vi vill också modernisera lagarna om könstillhörighet för att öka friheten för unga 

transpersoner. Åldersgränsen för att ändra juridiskt kön ska sänkas. Lagen ska inte ha någon fast 

åldersgräns för medicinsk könskorrigering, utan det ska göras efter sjukvårdens och patientens 

bedömning, precis som när det gäller all annan vård. 

 

Varje individ ska ha rätt att själv definiera, eller att inte definiera, sin könsidentitet, samt att alla 

personer ska ha rätt att bestämma sitt juridiska kön. Det måste också stå var och en fritt att uttrycka 

sitt kön och sin könsidentitet efter eget val. Det behövs en modig röst mot homofobi, transfobi, 

moralism och könsrollsförtryck. Den rösten vill Liberalerna vara, för i Västra Götaland ska 

regnbågen alltid lysa.  

 



 
 

 
 

 
 

 

Liberala förslag: 
 
MER HBTQI-KOMPETENS I SJUKVÅRDEN. Alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller 

sexuell läggning. Alla ska ha rätt att bli bemötta på jämlika villkor inom hälso- och sjukvården, men 

allt för ofta händer det att bristande kunskap gör att hbtqi-personer blir osynliggjorda eller får sämre 

bemötande. Det är inte acceptabelt och därför måste fler verksamheter diplomeras. 

 

SÄRSKILT FOKUS PÅ HBTQI-PERSONERS HÄLSA. Hbtqi-personer har, som grupp, en högre 

förekomst av psykisk ohälsa än hos befolkningen i allmänhet. Det handlar om riskbruk, beroende, 

ångestsjukdomar och depressioner. För homo- och bisexuellas och transpersoners välbefinnande i 

sjukvården krävs en ökad kompetens i regionen om de särskilda frågor som rör denna grupp.  

 

SEXUELL HÄLSA ÄR BRA. Den sexuella och den reproduktiva hälsan är viktiga delar av den 

allmänna hälsan. Därför behöver hälso- och sjukvården prata mer om sexualitet och göra det till en 

självklar del av sitt arbete. Särskilt kvinnors och transpersoners sexualitet är generellt osynliggjord 

och behöver mer uppmärksamhet för att deras sexuella hälsa ska öka. Kunskapscentrum för sexuell 

hälsa har en viktig uppgift i detta arbete.  

 

STÄRK OCH UTVECKLA TRANSVÅRDEN. Lundströmmottagningens expertkunskaper är en viktig del 

för gott bemötande och en trygg och säker vård för personer med könsdysfori. Kompetensen om 

transpersoner måste öka generellt i hela hälso- och sjukvården. Detta är särskilt viktigt på 

vårdcentraler och på ungdomsmottagningar.  

 

INFÖR ETT STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP. En kvalitetssäkrad vårdkedja av den könsbekräftande 

vården där patientens bästa tas tillvara och vården anpassas efter individens behov behövs. Vården 

ska inkludera möjligheten till fertilitetsbevarande insatser. 

 

ÖKAD KUNSKAP OM PERSONER SOM FÖDS MED INTERSEXVARIATIONER. För individer som känner 

att sin kropp inte stämmer överens med sin könsidentitet är det ofta förenat med ett lidande. Ingen 

könsöverskridare ska nekas vård eller riskerar sämre bemötande och vårdinsatser på grund av 

fördomar och ovilja att behandla dem. Därför behövs ökad kunskap inom vården.  

 

DET ÄR VIKTIGT ATT FÖREBYGGA HIV. Inför möjlighet att få PrEP och PEP även på vårdcentralen 

och ungdomsmottagningar. Användning av bromsmedicin ska användas i förbyggande syfte. 

Eftersom behandlad HIV inte är smittsam ska informationsplikten tas bort.  

 

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD SKA BEKÄMPAS. Det hedersrelaterade våldet drabbar 

även hbtqi-personer. Individer tvingas in i relationer, hotas, utsätts för våld och får i vissa fall betala 

med sitt liv. Regionen ska erbjuda utbildning till anställda om hur offer för hedersförtryck upptäcks 

och bemöts. 
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