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MÅL 16: 
Främja fredliga och
inkluderande samhällen 
för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till
rättvisa för alla samt 
bygga upp efektiva och
inkluderande institutioner 
och ansvarsutkrävande 
på alla nivåer. 
Mål 16 inkluderar de festa insatser som 
syftar till att minska diskriminering, våld och 
kriminalitet. UNDP menar att detta mål är 
avgörande för att många av de andra målen 
inom Agenda 2030 ska kunna uppnås. 



 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

  
  

 
 

  
 

 

  HUR HBTQI-PERSONER 
LÄMNAS UTANFÖR 
En viktig princip i arbetet med Agenda 2030 är att ingen ska 
lämnas utanför. Trots det utsätts hbtqi-personer över hela världen 
för våld, trakasserier och diskriminering – någonting som får stora 
konsekvenser för den enskildes liv. Många möter dessutom motstånd 
när de anmäler brott eller söker upprättelse. Inget mål kan uppnås om 
våldet och diskrimineringen fortsätter. Dessutom måste de hinder 
och barriärer som finns för att leva i frihet från våld adresseras. Bland 
dessa ingår: 

Misshandel och godtyckliga gripanden: Hbtqi-personer utsätts i 
oproportionerligt hög grad för godtyckliga gripanden och utpressning. 
De utsätts även ofta för våld på polisstationer, häkten och andra 
låsta institutioner. Transpersoner trakasseras, häktas och fängslas i 
anläggningar som inte överensstämmer med deras könsidentitet. 
Vidare är våld mot hbtqi-personer underrapporterat i de festa delar 
av världen. 

Strafrihet: Statstjänstemän, brottsbekämpande myndigheter och andra 
institutioner tar ofta inte hbtqi-personer på allvar när de anmäler våld 
och diskriminering. I länder som kriminaliserar samkönade sexuella 
handlingar är det dessutom ofta poliser eller myndighetspersonal som 
är förövarna. 



 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 
 

Våld i nära relationer: Hbtqi-person-
er utsätts i hög utsträckning för våld i 
familjen eller av en partner. Trots det 
exkluderas ofta samkönade relation-
er från lagstiftning om våld i nära 
relationer. Dessutom är det många 
länder som fortfarande inte kriminal-
iserar våldtäkt i äktenskapet. 

Stigmatisering och trakasserier 
inom familjen: Unga hbtqi-personer 
riskerar att utsättas för omvändelse-
terapi, övergrepp och förskjutning 
från den egna familjen. Barn och 
ungdomar med intersexvariationer 
löper risk att utsättas för medicinska 
ingrepp utan att ha gett sitt sam-
tycke. Detta kan leda till allvarlig 
psykisk ohälsa och begränsad till-
gång till fera andra grundläggande 
mänskliga rättigheter. 

Tillgång till statliga institutioner: 
Att inte ha möjlighet till att inne-
ha personlig dokumentation som 
speglar ens könsidentitet utgör 
ett stort hinder för uppfyllandet 
av ens mänskliga rättigheter. Det 
gör även en person extra sårbar för 
våld, polisövergrepp, godtyckliga 
gripanden och felaktigt bemötande. 
Därtill är tillgången till rättvisa för 
hbtqi-personer ofta begränsad på 
grund av rädsla för övergrepp, stig-
matisering eller trakasserier. 



 

 

 

 HÖG TID ATT AGERA! 
För att uppnå fredliga och inkluderande samhällen och på allvar leva upp 
till löftet om att ingen ska lämnas utanför måste världens ledare agera nu. 
RFSL rekommenderar: 

Genomför omedelbara och opartiska utredningar vid misstanke 
om mord, tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestrafning 
eller behandling samt vid alla andra våldshandlingar riktade mot 
hbtqi-personer. 

Upphäv lagar som kriminaliserar samkönade sexuella 
handlingar, könsidentitet eller könsuttryck. Förbjud medicinska 
ingrepp där samtycke inte givits, som tvångssteriliseringar, 
påtvingade analundersökningar och operationer av intersex-
barns könsorgan. 

Implementera lagstiftning och ofciella riktlinjer som syftar 
till att utrota samhälleliga fördomar mot hbtqi-personer. 
Anta hatbrottslagstiftning som inkluderar sexuell läggning, 
könsidentitet, könsuttryck och könskaraktäristika. 

Inför obligatorisk utbildning för personal inom kriminalvården 
och andra brottsbekämpande myndigheter om utsatta 
minoritetsgruppers tillgång till rättvisa. 



 

 

Vidta åtgärder för att uppmuntra hbtqi-representation bland 
förtroendevalda. Skapa utrymmen för hbtqi-personer att 
dela sina erfarenheter och behov med statliga aktörer och 
beslutsfattare. 

Anta och implementera lagstiftning som fullt ut erkänner varje 
persons självdefnierade könsidentitet, utan medicinska krav 
eller diskriminering på någon grund. 



  

 
 

 
  

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

ATT ARBETA MED 
AGENDA 2030 
Agenda 2030 ger aktivister och organisationer möjlighet att 
vara med och påverka arbetet med globala utvecklingsfrågor. 
Här är några tips på hur du kan samarbeta med myndigheter och 
icke-statliga organisationer för att se till att program och policys 
inkluderar hbtqi-personers rättigheter. 

Ta reda på om ditt land har en nationell handlingsplan för 
implementeringen av de Globala målen. Utgå från denna 
när du för dialog med beslutsfattare. 

Arbeta i breda koalitioner och hitta allierade som arbetar 
intersektionellt. Undersök möjligheten att samarbeta med 
organisationer som har ECOSOC-status, såsom RFSL, för 
att få tillgång till FN-sammanhang. 

Skapa synlighet och sprid kunskap genom att ta fram 
data, forskning och rapporter med fokus på frågor som är 
relevanta för hbtqi-personer. Använd ett inkluderande och 
tillgängligt språk. 



 
  

 
 

 
 

  

  

  
  

FÖR HBTQI-PERSONERS 
RÄTTIGHETER 
SEDAN 1950 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, 
queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL) är en ideell 
organisation som grundades 1950. Vår vision är en jämlik värld där 
alla hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras och ingen 
lämnas utanför. 

KONTAKTA OSS 

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med de Globala målen 
och Agenda 2030? 

Läs mer på rfsl.se/internationellt eller mejla oss på 
forbund@rfsl.se. 

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

 @rfsl.forbundet
 @rfsl_ofcial 

mailto:forbund@rfsl.se

