Hva er viktig for deg?

Leder Arbeiderpartiets
homonettverk, og står på
7. plass på Oslo
Arbeiderpartis liste ved
stortingsvalget.

hva-er-viktig-for-deg.no

Høsten 2007 ble han valgt
inn i Oslo Bystyre, der
han særlig har jobbet med
byutviklingssaker.
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Lag din plakat på nett og del
den med andre.

Alle skal med
Alle mennesker er unike,
uerstattelige og like mye verdt.
Hver og en av oss skal kunne
virkeliggjøre drømmen om et
godt liv. Ikke bare noen få, ikke
flertallet, men alle.
Derfor er homopolitikken viktig
for Arbeiderpartiet.
De siste fire årene har vi sørget
for at lesbiske og homofile
formelt har like rettigheter som
heterofile. Felles ekteskapslov,
assistert befruktning for
lesbiske og lik rett til å bli
vurdert som adoptivforeldre er
blant lovendringene vi
har gjennomført.

Selv om loven er på plass,
gjenstår fortsatt mye før
lesbiske og homofile reelt er
likestilt med heterofile. Folks
holdninger endres ikke like raskt
som lovene, og vi må gjøre mer
for at homofile og lesbiske skal
kunne være trygge i hverdagen.
Arbeiderpartiet vil støtte
homofile og lesbiske i å leve
åpent, og aktivt motarbeide
diskriminering. Vi vil forebygge
mobbing og hatkriminalitet
rettet mot homofile. Vi vil gjøre
åpenhet enklere for skoleelever,
eldre og personer med
innvandrerbakgrunn.
Andre steder i verden blir
situasjonen for lesbiske og
homofile stadig verre.

Vi mener Norge skal stå i
fremste rekke for å forsvare
lesbiske og homofile som
utsettes for overgrep, og vårt
internasjonale engasjement
skal brukes til å fremme likeverd
for LHBT-personer.
Den rødgrønne regjeringen har
de siste fire årene jobbet for å
styrke lesbiske, homofile, bifile
og transpersoners rett til å leve
sine liv på like vilkår som alle
andre. Vi er stolte av jobben
som er gjort, men vi er ikke
fornøyde. Vi vil mer!
Hjelp oss med å gjøre Norge
enda bedre.
Stem Arbeiderpartiet
14. september.

