
EN ÖVERSIKT ÖVER 
HBTQI-PERSONERS 
INKLUDERING I ARBETET 
MED AGENDA 2030 OCH 
DE GLOBALA MÅLEN



MÅL 3:
Säkerställa hälsosamma liv 
och främja välbefinnande 
för alla i alla åldrar.
Mål 3 inkluderar insatser som bidrar till 
att förbättra hälsa och välmående för alla 
människor. God hälsa är essentiellt, både för 
att uppfylla rätten till välbefinnande och för 
samhällets utveckling.



En viktig princip i arbetet med Agenda 2030 är att ingen ska lämnas 
utanför. Trots detta möter hbtqi-personer över hela världen fortfarande 
hinder, och deras särskilda behov tillgodoses inte. För att mål 3 ska kunna 
uppnås måste hänsyn tas till hbtqi-personers behov och de hinder och 
barriärer som finns när det kommer till inkludering måste adresseras. 
Dessa innefattar:

Dåligt bemötande i vårdmiljöer: Rädslan för att få dåligt bemötande från 
vårdpersonal eller andra patienter kan leda till att hbtqi-personer väljer 
att dölja sina identiteter. Det kan också leda till att de inte delar med sig 
av relevant hälsoinformation som riskerar att röja deras status som hbtqi-
personer. Hbtqi-personer uppsöker också vård senare eller inte alls för 
att undvika dåliga bemötanden, trakasserier och våld. 
 
Stigma och diskriminering som leder till negativa hälsokonsekvenser: 
Att leva med en konstant förväntan och oro över att utsättas för 
diskriminering kan leda till stress och trauma. Stigmatisering är också 
kopplat till ekonomisk marginalisering och bristande tillgång till bostad, 
mat och sociala stödnätverk. Alla dessa faktorer är viktiga för hälsa och 
välbefinnande. Hbtqi-personer har förhöjd risk för depression, ångest  
och självmordsförsök. 

HUR HBTQI-PERSONER  
LÄMNAS UTANFÖR



Brist på statistik och kunskap: Det 
saknas statistik om hbtqi-personers 
hälsa. Vissa grupper är dock särskilt 
underrepresenterade, till exempel 
hbtqi-kvinnor. Bristen på statistik 
innebär att både vårdpersonal och 
hbtqi-personer själva saknar korrekt 
information angående deras hälsa. 
Vårdgivare saknar även kunskap 
om specifika hälsobehov som finns 
i hbtqi-gruppen, till exempel kring 
könsbekräftande vård och hiv-
prevention.
 
Risk att utsättas för onödiga eller 
pseudo-medicinska procedurer: 
Hbtqi-personer riskerar att utsättas 
för olika ingrepp som är avsedda att 
“normalisera” dem. Försök att ändra 
sexuell läggning eller könsidentitet, 
så kallade omvändelseförsök, kan 
leda till både psykologiska och 
fysiska skador. Att bli utsatt för 
omvändelseterapi är också kopplat 
till högre risk för depression, 
missbruk och självmordsförsök. 
Medicinskt omotiverade ingrepp 
utförs även på intersexbarn. 



För att kunna garantera god hälsa och välbefinnande för alla och på allvar 
leva upp till löftet om att ingen ska lämnas utanför måste världens ledare 
agera nu. RFSL rekommenderar:
 

Implementera allmän sjukförsäkring så alla hbtqi-personer har 
tillgång till och råd med vård. Könsbekräftande vård bör också 
täckas av den allmänna sjukförsäkringen. 
 
Samla in statistik och finansiera forskning om hbtqi-personers 
hälsa, särskilt om underrepresenterade grupper som hbtqi-kvinnor 
och transpersoner. 
 
Anta handlingsplaner och program som ämnar att förbättra  
hbtqi-personers mentala hälsa. I dessa insatser bör förebyggande 
arbete kring missbruk ingå. De bör även särskilt utformas utifrån 
hbtqi-personers behov.
 
Inför obligatorisk utbildning för samtliga vårdgivare, så de kan 
erbjuda korrekt och inkluderande bemötanden samt får ökad 
förståelse för och kunskap om hbtqi-personers specifika behov. 
 
Förbjud onödiga medicinska ingrepp där samtycke inte har 
givits. Förbjud även omvändelseterapi och andra sorters 
omvändelseförsök som är avsedda för att ”normalisera”  
hbtqi-personer.

HÖG TID ATT AGERA!





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_official


