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Försenad hbtq-plan sjösätts
POLITIK. Unga hbtq-personers

psykiska ohälsa ska undersökas,
och arbetet mot självmord ska
stärkas. Det är delar i regeringens
nya handlingsplan för hbtq-personer som nu lanseras.
Arkeologen Daniel Leviathan
har skapat en digital minnesplats.
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Prisas för digital
minnesplats
XX
MINNE. Arkeologen Daniel
Leviathan tilldelas årets Bindefeldstipendium om 500 000
kronor för sitt arbete med en
digital minnesplats.
Genom QR-koder på gravstenar kommer besökare där
att få lära känna några av de
förintelseöverlevare som kom
till Sverige.
Minnesplatsen Förlorade
röster – spåren efter 1945 års
räddade – låter besökaren stifta bekantskap med 66 olika
förintelseöverlevare, skriver
Micael Bindefelds stiftelse i ett
pressmeddelande.
Gemensamt är att de alla
anlände till Sverige med de så
kallade Vita båtarna och att de
efter endast en kort tid dukade
under till följd av undernäring
och sjukdomar. De ligger i dag
begravda på Norra judiska begravningsplatsen i Solna.
Deras gravstenar kommer
som en del av projektet att förses med en QR-kod kopplad
till en webbsida med ingående information om respektive
person.
Daniel Leviathan, som i vanliga fall arbetar som forskare
och doktorand vid Lunds universitet, berättade i samband
med att stipendiet tillkännagavs om tanken bakom minnesplatsen: ”Det är genom att
berätta om dem, vars människovärde, liv och röster nazisterna stal, som vi kan öka kännedomen om Förintelsen.”
Bindefeldstipendiet kommer
att delas ut på den internationella minnesdagen för Förintelsens offer den 27 januari.

Handlingsplanen för att stärka
hbtq-, eller numera hbtqi-, personers rättigheter aviserades
för två år sedan och skulle sjösättas redan förra året.
Men även om beslutet fattas
först nu har inte arbetet legat
stilla, påpekar jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).
– Vi har tagit beslut och satsat pengar också innan på att
vidta åtgärder. Men sedan är
det också ett arbete med att jobba fram planen, med en dialog
med hbtqi-organisationer i civilsamhället och att lyssna in
deras synpunkter, säger hon.
Handlingsplanen är tänkt
att samla arbetet kring hbtqifrågorna framöver. Det handlar om att förhindra diskriminering, våld och andra kränkningar, men också om att öka
kunskapen inom arbetslivet
och om unga hbtqi-personers
situation.
Konkret ges ett uppdrag till
Folkhälsomyndigheten
och
Myndigheten för ungdomsoch
civilsamhällesfrågor
(MUCF) om att undersöka
unga hbtqi-personers psykiska ohälsa.Studier har visat att
självmordsförsök är vanligare
bland unga hbtq-personer jämfört med heterosexuella ungdomar, och ideella organisationer
får fyra miljoner kronor som
öronmärks till insatser för just
denna grupp.
Satsningar ska också ske inom skolan för att unga hbtqipersoner ska kunna känna sig
tryggare.
Den psykiska ohälsan bland

Nu klubbar regeringen handlingsplanen för hbtq-personers rättigheter. Arkivbild.
unga hbtq-personer har varit
känd länge – vad förändrar
det här?
– Precis den här typen av åtgärder behöver vi göra för att
hela tiden ta steg framåt för
att förändra normer och värderingar. Det är inte något man
gör från en dag till en annan.
Det finns inga flashiga politiska beslut som vi kan fatta som
löser detta, utan det är ett enträget arbete som behövs, säger
Åsa Lindhagen.
Handlingsplanen trycker på
åtgärder som undersökningar
och lägesbeskrivningar.
Hur ska du se till att det här
blir mer än en pappersprodukt?
– Jag är övertygad om att exempelvis det MUCF ska göra i
skolorna för en mer inkluderande skolmiljö ger konkret re-
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Det här är Hbtqi
XX
Hbtqi är samlingsnamn och förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer
som identifierar sig som queer eller intersexperson. Homosexuell
och bisexuell handlar om sexuell
läggning.
XX
Transperson handlar om könsidentitet. Queer kan röra både
sexuell läggning, könsidentitet,
relationer och sexuell praktik men

kan också vara ett uttryck för ett
kritiskt förhållningssätt till rådande normer.
XX
Intersexvariationer är olika tillstånd där en person föds med en
inre eller yttre anatomi som inte
stämmer överens med hur en
typiskt kvinnlig eller typiskt manlig kropp förväntas vara.

sultat, liksom resurserna till
förebyggande arbete mot självmord.
– Som politiker är jag medveten om att den här typen av åtgärder inte alltid kan låta så revolutionerande, men det är min
övertygelse att det gör skillnad

på sikt att vi tar fram ny kunskap och också vidtar åtgärder
utifrån det.
14 miljoner kronor tilldelas
för 2020, och därefter ytterligare tio miljoner kronor detta år
respektive nästa.
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sorgtack

Vårt varma tack
till alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade

Yngve Karlsson
vid hans bortgång
och begravning.
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Barnen med familjer

ELEVER VID ÖRTRÄSK SKOLA 1895. Folkskolläraren hette Wiklund och småskollärarinnan Hulda Andersson. På bilden ses bland andra elev-

erna Jonas Oskar Nyman, Agnes Näslund, Edit Strömgren, bröderna Örestigs mor (gift med Per Persson), Klara Perssons bror, Elma
Rehnman (dotter till handlanden Rehnman), Klara Persson (med tiden blev hon fotograf), Emmy Hellgren (gift med Johan Königsson,
V. Örträsk), systrarna Hedvig och Hilma Jonsson (Hilma blev lärarinna för klasserna 3 och 4 i samma skola), deras bror Albert Jonsson,
Amanda Sjölund (gift med Helmer Strandberg) och Nils Viktor Königsson. Bilden är inskickad av Åke Runnman.

