Likestilling kommer ikke av seg selv – Nasjonal handlingsplan for LHBT
Nasjonal handlingsplan for LHBT personer må ferdigstilles og det må medfølge tilstrekkelige
økonomiske ressurser til oppfølgingen av den. Homonettverket i Arbeiderpartiet er langt ifra
imponert over regjeringens satsing på likestillingsarbeid.
I regjeringens statsbudsjett settes det av nærmere 11 millioner kroner til tiltak for LHBT
personer i 2016. Homonettverket mener dette er for lite. Arbeiderpartiet foreslo å bruke 6
millioner kroner mer enn regjeringen på lhbt formål fordi vi anerkjenner at om
organisasjonene og aktørene skal få gjort det avgjørende arbeidet for at vi skal komme videre
når det gjelder kunnskap, holdninger og likestilling på lhbt-feltet, så må de styrkes, ikke
svekkes økonomisk. Det ble dessverre ikke flertall på Stortinget for Arbeiderpartiets forslag.
Handlingsplan med bremser
Sommeren 2015 kunngjorde Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne at
regjeringen jobber med en ny lhbt-handlingsplan for perioden 2016-2019. Men i november
uttalte Solveig Horne til Blikk at hun ikke vil love ytterligere økonomiske midler til
gjennomføring av handlingsplanen og eventuelle tiltak.
Homonettverket i Arbeiderpartiet er skuffet og mener Solveig Horne er lite offensiv.
At regjeringen tror at man kan oppnå fremgang for likestillingen og antidiskrimineringen av
lhbt-personer uten at det skal koste penger er ikke bare ekstremt naivt, men det vitner om en
regjering som faktisk mener likestilling kommer av seg selv. Mindre penger til prosjekter og
drift betyr lavere aktivitet. Det betyr at kampen for økt likestilling bremses. Det er nettopp
organisasjonene som er best rustet til å arbeide med lhbt-feltet – som er best på å skolere, til å
informere i skolen, legge til rette for likestillingsarbeid, samt møte folk der de bor, på
arbeidsplassen eller i skolen – og det arbeidet må finansieres. Rettighetsarbeid koster faktisk
penger.
Homonettverket mener arbeidet med en ny handlingsplan nå går på overtid.
Det er snart to år siden den forrige handlingsplanen gikk ut. At arbeidet har kommet i gang er
bra, men det betyr at handlingsplanen neppe er klar i begynnelsen av 2016. Vi har allerede to
tapte år på lhbt-feltet, da er det synd at ikke engang intensjonen om en ny handlingsplan
gjenspeiles i regjeringens budsjett.
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