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Kulturdepartementet

Statligt stöd till det civila samhället - en
översyn av fyra b i d råg sf ö rörd ning ar samt
stödet till Exit. DS 201 5:38

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter) har beretts tillfälle att yttra sig utredningen om statligt stöd
till det civila samhället (DS 2015:38). RFSL lämnar härmed följande synpunkter
på de delar av utredningen som rör statsbidrag dll organisationer som
företräder homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck.

Sammanfattning

RFSL välkomnar stora delar av utredningen och anser att förslaget om att dela
stödet i organisationsbidrag och verksamhetsbidrag kan vara ett bra sätt att
garantera finansiering för den grundläggande organiseringen samtidigt som
utåtriktat arbete kan omfattas av stödet. Med andra ord, att det finns ett bidrag
för att organisationerna finns och ett bidrag till vad organisationerna gör är en
förbättring jämfört med nuvarande ordning.

Att dela upp stödet i dessa två bidrag kan också innebära att stödets fördelning
blir mer förutsägbart och därmed underlättar den långsikdga planeringen och
tryggheten för de som är anställda inom organisationerna.

När större vikt läggs vid organisationernas utåtriktade arbete minskar också
risken för att stödet kan missbrukas av aktörer som skapar föreningar och
nätverk enbart för att tillgodoräkna sig bidrag.
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Stödet till partipolitiska hbtq-organisationer

Hbtq-personers engagemang inom våra riksdagsparder är en viktig del av vårt
samhälle och de partipolidska hbtq-organisationerna har en viktig roll att skapa
utrymme för detta arbete.

RFSL anser därför att utredningens förslag skulle kunna förbättras vad gäller
finansieringen av de partipolitiska hbtq-organisadonerna. Sättet som det hbtq-
politiska arbetet utförs skiljer sig åt mellan de olika partierna och de nuvarande
reglerna stöttar inte alla parders organisering.

Vidare förändras den partipolitiska organiseringen snabbt. Sedan utredningen
presenterades har bland annat HBTs upptagit som en sidoorganisation inom
Socialdemokraterna. Öppna Moderaterna kommer troligtvis att få motsvarande
status inom kort.

Förslaget att dela upp stödet i organisations- och verksamhetsbidrag kan göra
det lättare att särskilja genetiskt pardarbete från övrig verksamhet. Trots detta
anser vi att det inte finns några rimliga förklaringar till att den partipolitiska
hbtq-organiseringen finansieras enligt helt andra principer än till exempel
stödet till de partipolitiska kvinnoorganisationerna.

När stödet ull de pardpolitiska kvinnoorganisadonerna skiljdes ut från övrigt
stöd för kvinnors organisering var motivet (SOU 2004:59) att stärka både de
politiska partiernas förmåga att möta det polidska engagemanget i samhället,
stärka kvinnors egen organisering och bidra till att höja stödet för de
kvinnoorganisadoner som inte är partipolitiskt anknutna.

Vi menar att situationen vad gäller hbtq-organisationer är jämförbar med den
för kvinnoorganisadoner och att de pardpoUdska hbtq-organisationerna därför
bör finansieras i särskild ordning genom att en del av det allmänna
verksamhetsstödet i det statliga partistödet avsätts för att finansiera
verksamheten i de politiska partiernas hbtq-förbund eller motsvarande.
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