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Frågor angående Helsingborg Stads arbete för hbt-personers hälsa
Sedan 2005 har Statens Folkhälsoinstitut inkluderat frågor om sexuell läggning i sina
årliga nationella folkhälsoenkäter. År 2005 gjorde man även en webbenkät för att fånga in
gruppen transpersoner i sina studier om hur folkhälsan ser ut i Sverige. Likaledes gav
även Ungdomsstyrelsen 2010 ut en rapport om hälsosituationen för unga homo- och
bisexuella samt transpersoner.
Utifrån dessa rapporter går det att utläsa att hbt-personers hälsosituation på många
punkter är avsevärt mycket sämre än för heterosexuella personer som inte har någon
någon trans-identitet. Förutom en allmänt sämre situation, med få undantag, så finns det
några speciellt anmärkningsvärda punkter som kan nämnas.:
•

Bland unga homo/bisexuella uppger dubbelt så många att de upplever ett dåligt
allmänt hälsotillstånd jämfört med heterosexuella, för unga transpersoner är det
fyra gånger så många. En femtedel av unga homo/bisexuella har utsatts för
misshandel av närstående i familjen. Droganvändandet i gruppen är 3-6 gånger
högre än för heterosexuella. Hälften av alla unga transpersoner saknar tillit till de
flesta människor, samt många har lågt förtroende för myndigheter och offentlig
förvaltning.

•

Självmordstankar och självmordsförsök är kraftigt överrepresenterat bland
homo/bisexuella och transpersoner, där andelen bland flera åldersgrupper är tre
gånger så hög som för motsvarande heterosexuella grupp utan trans-identitet.
Bland transpersoner uppger över en fjärdedel att de någon gång försökt ta sitt liv.

•

Homo/bisexuella kvinnor i åldern 45-64 har en speciell problemsituation. De
rapporterar det absolut sämsta allmänna hälsotillståndet, över tre gånger sämre än
för heterosexuella kvinnor. Tre gånger så många homo/bisexuell jämfört med
heterosexuella har en riskkonsumtion av alkohol och en stor andel berättar att de
saknar ett socialt och praktiskt stöd. Samtidigt har denna gruppen ett mycket lågt
socialt deltagande.

•

Homo/bisexuella män uppger fyra gånger oftare att de utsätts för fysiskt våld,
jämfört med heterosexuella män. Det är också dubbelt så vanligt att man blivit illa
bemött och 20% har någon gång blivit diskriminerade

Statens Folkhälsoinstitut skriver i sin lägesrapport 2010 om befolkningens levnadsvanor
följande:
”Mötesplatser och sociala relationer är viktiga för alla men en del kan ha mer eller mindre
svårt att hitta sociala sammanhang och mötesplatser som överstämmer med deras behov.
Ett viktigt arbete för att skapa en bättre hälsa hos bland annat hbt-personer är att skapa
mötesplatser för dem.”
Ungdomsstyrelsens rapport ”Hon hen han” som publicerades 2010 påtalade behov av rätt
kompetens inom skola och myndigheter samt kom med följande rekommendationer:
”- Kommuner bör säkerställa att de mötesplatser som finns för unga lokalt även vänder sig
till unga homosexuella, bisexuella och transpersoner men också att de har tillgång till
egna mötesplatser.
- Behovet av regionala och lokala mötesplatser för unga homosexuella, bisexuella och
transpersoner bör kartläggas liksom vilka metoder som finns och fungerar för att främja en
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bättre hälsa. Även möjligheten till mer långsiktig finansiering av verksamheterna bör ses
över.”
Utifrån ovanstående beskrivning av homosexuella, bisexuella och transpersoners faktiska
livssituation så skulle jag uppskatta svar på följande frågor:
1. Vilka aktuella handlingsplaner, aktivitetsplaner, policydokument och liknande finns
inom Helsingborgs Stad som tar upp hbt-personers situation och hur förhåller ni er
till dem i ert politiska arbete?
2. På vilket sätt har ni i ert politiska arbete tidigare arbetat för att förbättra
livssituationen för hbt-personer?
3. Har ni någon plan för hur ni ska arbeta för hbt-personers lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter den närmaste tiden? Hur ser den i så fall ut?

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter)
arbetar aktivt för homosexuella, bisexuella och transpersoners lika rättigheter, möjligheter
och skyldigheter. Detta sker genom sociala och stödjande verksamheter, genom
informationsarbete och riktade utbildningsinsatser samt genom politisk påverkan. RFSL
bildades 1950 och är en av de äldsta organisationerna av sitt slag i världen. RFSL har
5200 medlemmar och 32 lokala avdelningar, varav RFSL Helsingborg är en.
Med Vänliga Hälsningar
Lisa Olsson
Vice Ordförande RFSL Helsingborg
lisa.olsson@helsingborg.rfsl.se
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