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Regeringens biståndspolitiska plattform 
 
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
rättigheter) har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till biståndspolitisk 
plattform från regeringen. RFSL lämnar härmed följande synpunkter. 
 
 
Övergripande 
 
RFSL ser positivt på att hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans-
personer och andra personer med queera uttryck och identiteter) inkluderas i 
ett flertal sammanhang i skrivelsen, vilket är i linje med regeringens 
prioriteringar enligt PGU, 2003, och målsättningen för utvecklingssamarbetet 
enligt regeringens hbt-strategi, 2014.  

 
Enligt den senare är det övergripande målet att ”hbt-personer ska kunna 
förbättra sina levnadsvillkor i de länder där Sverige bedriver utvecklings-
samarbete”. För att denna vision ska översättas i konkret arbete krävs att hbtq-
personers rättigheter är ett perspektiv som uttryckligen nämns alla relevanta 
styrdokument och skrivelser, särskilt eftersom det inte längre finns någon hbtq-
handlingsplan för Sida. RFSL menar därför att ytterligare integrering av hbtq-
perspektivet i biståndsplattformen är nödvändig för att inte riskera att detta 
glöms bort i initiativ eller av aktörer som inte har för vana att tänka in denna 
grupp i formuleringar av mer generella ordalag.  

 
RFSL menar att skydd mot könsrelaterat våld mot hbtq-personer behöver 
betonas i skrivelsen. Att hbtq-personer är särskilt utsatta för könsrelaterat våld 
finns vida dokumenterat och insatser som syftar till att minska könsrelaterat 
våld bör ta detta i beaktande. Åtagandet att stärka arbetet för att förebygga och 
arbeta mot diskriminering, trakasserier och våld mot hbtq-personer är också ett 
åtagande i regeringens jämställdhetspolicy för internationellt utvecklings-
samarbete.  

 
En annan aspekt som behöver analyseras ytterligare är sambandet mellan 
diskriminering och fattigdom. Diskriminering lyfts förvisso fram, men 
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kopplingen till fattigdom bör tydliggöras. Hbtq-personer, liksom andra 
marginaliserade grupper, löper en ökad risk att hamna i fattigdom eftersom de 
utsätts för diskriminering inom exempelvis arbetslivet, utbildningssystemet, det 
sociala skyddsnätet osv.  
 
Vidare menar RFSL att vissa återkommande formuleringar bör ses över. 
Användningen av begreppet ”fattiga människor” bör bytas ut till ”människor 
som lever i fattigdom”, för att inte bidra till stigmatisering och en föreställning 
om att fattigdom är ett konstant tillstånd som drabbar vissa individer.  
 
Det är positivt att det civila samhällets roll lyfts fram i dokumentet. Ytterligare 
betoning på det svenska civila samhällets roll och potential som samarbets-
partner, såväl som vikten av ett globalt civilt samhälle, är lämplig. Deltagande i 
globala processer är ofta av mycket stor vikt, särskilt för rörelser som jobbar 
med frågor som är kontroversiella i det egna landet, som exempelvis hbtq-
frågor. 

 
Utöver dessa synpunkter vill RFSL i det följande lämna några förslag på tillägg 
och ändringar i skrivelsen i syfte att ytterligare inkludera ett hbtq-perspektiv.  
 
 
Förslag på ändringar och ti l lägg 
 
- Att i avsnitt 3.1 En värld i förändring även inkludera en analys av betydelsen av 
hiv/aids, förslagsvis i stycket som handlar om hälsoutmaningar.  

 
- Att i avsnitt 3.2.2 Rättighetsperspektivet – för ett bistånd som utgår från de mänskliga 
rättigheterna, i stycket som handlar om HRBA även skriva ”könsidentitet”, 
förslagsvis efter ”sexuell läggning”.  

 
- Att i samma avsnitt, i näst sista stycket efter ”människor med 
funktionsnedsättning” även skriva ”hbtq-personer”.  

 
- Att i avsnitt 5.1 Delmål 1: Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för 
mänskliga rättigheter och frihet från förtryck, i textrutan som handlar om regeringens 
bedömning, även nämna ”respekt för minoriteters rättigheter” som ett viktigt 
resultat. 

 
- Att i samma avsnitt, i sista stycket i meningen som börjar med ”Varje kvinna 
och man”, även skriva ”transperson”. 

 
- Att i avsnitt 5.1.1, i sista stycket i meningen som börjar med ”Sverige ska 
bidra till att kvinnor och män”, även skriva ”transpersoner”. 

 
- Att i avsnitt 5.4.1 Förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
samt minskad utsatthet för hiv och aids, i första stycket i meningen som börjar med 
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”Prioritet ska ges åt att öka kvinnors, mäns och ungdomars tillgång till 
information”, även skriva ”transpersoners”.  

 
- Att i samma avsnitt, i andra stycket, ta bort formuleringen ”framförallt i 
fattiga delar”, då det inte nödvändigtvis finns ett samband mellan att ett land är 
rikt eller fattigt och dess attityd gentemot hbtq-personers rättigheter.  

 
- Att i avsnitt 5.5.3 Minskat könsrelaterat våld, i första stycket, i meningen som 
börjar ”Kvinnor och flickor är särskilt utsatta för denna typ av förtryck”, lägga 
till ”hbtq-personer”.  

 
- Att i samma avsnitt, i andra stycket, i meningen som lyder ”Också 
kvinnoorganisationers kunskap, kompetens och agerande ska tillvaratas.” lägga 
till ”hbtq-organisationers”.  

 
- Att i avsnitt 7.1.2 Ett stärkt individfokus, i andra avsnittet, i meningen som 
innefattar ”kunskap om de kvinnor och män, flickor och pojkar som biståndet 
riktar sig till” även skriva ”transpersoner”.  

 
- Att i avsnitt 7.1.3 Det svenska biståndets olika samarbetspartner, förtydliga hur 
regeringen ser på det svenska civilsamhällets roll och potential som 
samarbetspartners och kunskapsbärare. Även vikten av det globala civila 
samhället bör betonas.  
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