Enskild motion S1644

Motion till riksdagen
2019/20:3269
av Teres Lindberg m.fl. (S)

Allmän flaggdag den 28 juni som en
symbol för ovillkorlig kärlek och alla
människors lika värde

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra den 28 juni till en
allmän flaggdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
I år är det 50 år sedan polisen utförde en razzia på Stonewall Inn i New York.
Händelsen anses vara en vändpunkt för den homosexuella frigörelsen. Polisen i USA
hade systematiskt trakasserat gayklubbbar under lång tid. Men denna gång gjorde
klubbesökarna motstånd. Fler och fler anslöt sig till demonstrationen som pågick under
flera dagar. Polisen försökte skingra folkmassan men lyckades inte.
Året efter revolten hölls New York Pride till minne av årsdagen efter upproret.
Denna Pride är ursprunget till dagens alla Prideparader. I Sverige har kampen för
frigörelse och jämlikhet för hbtq-personer firats i olika former sedan 1979. I dag firas
Pride i stort sett över hela landet.
Det är på tiden att hela landet står upp för alla människors lika värde och rätt. Inte
minst i skuggan av årets händelser i Sölvesborg där man reviderar sina regler kring
flaggning i syfte att inte tillåta regnbågsflaggan.

Vi vill därför se att 28 juni blir en allmän flaggdag där såväl svenska flaggan som
Prideflaggan hissas som en symbol för ovillkorlig kärlek, mot diskriminering och för
alla människors lika värde.
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