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2016/17:1455 Bistånd till hbtq-organisationer
På flera platser på jorden hårdnar förtrycket av hbtq-personer. I ett åttiotal stater
är samkönade relationer förbjudna, och från bland annat Tjetjenien och Syrien
kommer rapporter om förföljelse av hbtq-personer. Men även i länder där
förtrycket är hårt organiserar sig hbtq-personer för sina rättigheter. Dessa
aktivister har mod och vilja, men de behöver stöd i ofta mycket svåra miljöer.
Det finns goda exempel på hur Sverige gjort skillnad. Under 2000-talet har vi
kunnat se att hbtq-personers mänskliga rättigheter har förts in som mål i allt fler
strategier för svenskt utvecklingssamarbete. Enskilda ambassader har gett
lokala hbtq-aktivister ett aktivt stöd. Genom Sveriges stöd till den RFSL-ledda
utbildningen Rainbow Leaders har ett stort antal av hbtq-rörelsens egna ledare
fått ledarskapsutbildning och ökad kunskap om rättighetsbaserat arbete.
Sverige stöder också ett flertal små hbtq-organisationer, bland annat RFSL.
Stödet till organisationer som arbetar med hbtq-frågor i syd är i dag inte
omfattande mätt i kronor, men för de enskilda organisationerna har det en
avgörande betydelse. Dock finns det ofta hinder för att stödja hbtqorganisationer. I länder där samkönade relationer är förbjudna finns det stora
svårigheter för en hbtq-organisation att ens registrera sig, och många små hbtqorganisationer i syd har haft svårt att leva upp till de höga krav på revision och
uppföljning som Sverige ställer.
I dag läggs ansvaret för många projekt på de svenska organisationer, till
exempel RFSL – som förmedlar stödet. Det innebär en stor ekonomisk risk för
dessa organisationer i vårt land, som ofta har begränsade resurser. Dagens
ordning begränsar därför ibland möjligheterna att gå in i projekt i de länder där
förtrycket är som hårdast – och behovet av stöd som störst.
Om Sverige ska kunna stödja hbtq-organisationer även i länder där situationen
för hbtq-personer är som svårast krävs en ökad flexibilitet och att man inte
lägger det ekonomiska ansvaret enbart på aktörer i det civila samhället.
Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

Avser statsrådet att ta initiativ för att stödet till hbtq-organisationer i syd kan
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förstärkas och göras mer flexibelt?

………………………………………
Hans Linde (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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