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För en HBQT-policy i Stockholms stad
Stockholm stad är en föregångsstad där det är lätt för alla människor
att leva, detta ska självklart gälla oavsett sexuell läggning. HBTQpersoner upplever ibland att de inte bemöts med rätt kompetens
eller med samma respekt och professionalitet som andra. En del
upplever att de kränks och osynliggörs. Som ett led i detta arbete
ska en stadsövergripande HBTQ-policy antas av
kommunfullmäktige. Policyn ska gälla för hela Stockholms stad och
därför önskar vi involvera flera parter genom en bred remittering till
interna och externa aktörer.
För att sprida kunskap om HBTQ-frågor bland anställda i staden
och hos de fristående aktörerna som har avtal med staden är det
angeläget att ha en stadsövergripande policy. Policyn ska utgå från
alla människors lika värde och närma sig HBTQ-frågan på ett
kunnigt, respektfullt och inkännande sätt. Det är viktigt att betona
ett normkritiskt perspektiv och att den är inkluderande. Den ska
grunda sig på kunskap och förståelse och inte minst självklarheten
att var och en har rätt att vara sig själv i en växande stad som
Stockholm. En stad där alla behövs.
Vår målsättning är att policyn ska vara övergripande och enkel att ta
till sig. Den ska ge tydliga signaler att stadens vill att alla
medarbetare ska ha en god kunskap om HBTQ-frågor och om hur
man på ett respektfullt sätt bemöter människor så att det också
inkluderar personer med HBTQ-identitet. Det är därför angeläget att
det innehåller en vision men också mål som ska vara möjliga att
följa upp. Detta skulle exempelvis kunna vara att ta fram indikatorer
som är relevanta för stadens olika områden.
Som ett första steg i detta arbete efterfrågar vi att få in underlag
med konkreta förslag utifrån bifogade tjänsteutlåtande till hur vi
gemensamt kan formulera den bästa tänkbara HBTQ-policyn för
framtiden och vår stad. Ett arbete där många ska känna sig
delaktiga.
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