Homonettverket i AP krever ny nasjonal handlingsplan for LHBT personer i 2015
Handlingsplanen «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner» varte fra
2008 og ut 2013. Planen var den første av sitt slag i Norge og internasjonalt. Handlingsplanen
ble så evaluert av lhbt-senteret. Hovedkonklusjonen var at handlingsplanen «oppfattes som en
historisk milepæl og vurderes overveiende positivt av sivilt samfunn, sektormyndigheter og
forskningsmiljøer». Den rødgrønne regjeringen besluttet at det skulle utarbeides en ny
handlingsplan. Rett etterpå ble det regjeringsskifte, og en ny handlingsplan har ikke blitt
lansert av Solberg-regjeringen.
Lhbt-feltet har så mange utfordringer at vi ikke har tid til å vente på en regjering uten
handlekraft. Vi trenger en regjering som er fremoverlent når det gjelder denne gruppens
rettigheter. Vi trenger en ny handlingsplan fra regjeringens side som viderefører den
rødgrønne regjeringens politikk.
Innføring av felles ekteskapslov og en lhbt-lov som forbyr diskriminering på grunn av
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, som favner de fleste samfunnsområder
er viktig – men det gjenstår fortsatt mye før vi kan si at vi som samfunn er i mål. Når det
gjelder diskriminerende holdninger og handlinger, lhbt-personers risiko for utstøting og vold i
familier og på gatene og når det gjelder mobbing i skolen, hets innen idretten og homofobi på
arbeidsplasser, er det behov for at regjeringen tar et klart ansvar, sammen med krefter på de
ulike samfunnsarenaer. Et samfunn som verdsetter mangfold og som oppleves som
respekterende og inkluderende av lhbt-personer, vil ikke bare være til beste for de som
opplever vold og diskriminering, men også for samfunnet og næringslivet, ved at færre
dropper ut av skolegang, færre får helseplager som følge av hets og vold og flere trives og blir
mer produktive i arbeidslivet.
Arbeiderpartiets Homonettverk ber regjeringen utarbeide en ny handlingsplan for bedre
levekår og livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i 2015.
Vi frykter at LHBT arbeidet vil bli nedprioritert og valgt bort av regjeringen dersom det ikke
kommer noen ny handlingsplan.

