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Möte 9: ”Liv & hälsa ung – Unga hbtqi-personers hälsa
i Sörmland”
Vi genomförde det nionde mötet i kraftsamlingen Öppen samordning –
barnets rättigheter i pandemin den 3 november. Ca 10 personer från bland
annat FoU i Sörmland, Vingåkers Kommun, Eskilstuna kommun, konsult i
barnrätt och Länsstyrelsen Sörmland deltog. Sammanfattning från mötet
och länkar hittar du nedan.

Sammanfattning från möte 9: 3 november
Spaning för dagen:
Katarina Gustafsson och Ella Jansson, strateger på Välfärd och folkhälsa i
Region Sörmland, presenterar enkätundersökningen Liv och hälsa ung 2020.
Undersökningen genomförs vart tredje år och riktar sig till samtliga elever i
grundskolans årskurs 7 och 9 samt gymnasieskolans årskurs 2. En enkät
finns också för elever på särskolan årskurs 7 till och med sista året på
gymnasiet.
Utifrån 2020 års undersökning togs ett faktablad om hälsan hos unga hbtqipersoner i Sörmland fram. Resultatet visar bland annat att unga hbtqipersoner har en sämre självskattad hälsa än andra unga och att en högre
andel känner sig sämre än andra när de använder sociala medier. Det visar
också att en högre andel av unga hbtqi-personer är mer politiskt engagerade
än andra unga.

Hur ser kunskapen om målgruppen ut i er verksamhet idag?






Kunskapen om unga hbtqi-personers rättigheter ser olika ut hos de
verksamheter som deltagarna arbetar i eller gentemot. En majoritet
av deltagarna är överens om att kunskapen om målgruppens hälsa
och livsvillkor behöver bli bättre.
Deltagarna lyfter att det är en utmaning att levandegöra arbetet med
unga hbtqi-personers rättigheter i sina verksamheter.
En erfarenhet som delas i mötet är att verksamheter ofta har en
generell kunskap om hbtqi-personers rättigheter, men sällan kunskap
om unga hbtqi-personer och deras livsvillkor. En reflektion om hur
vi låter barn och ungas perspektiv ta plats.
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Länsstyrelsen Sörmland berättar att de har en tjänsteperson som
arbetar med hedersfrågor och som ska påbörja kartläggning om
omfattningen av unga som lever i sådana förhållanden i Sörmland,
och belyser att unga hbtqi-personer som lever i hederskultur kan
vara extra utsatta.
En deltagare informerar om att asylsökande unga får information av
Migrationsverket om RFSL Newcomers och RFSL Ungdom
Newcomers Youth, och att de ibland kan få möjlighet att flytta om
de blir utsatta för diskriminering eller annan kränkande behandling
på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.
Många deltagare är överens om att vi behöver reflektera tillsammans
i våra verksamheter, organisationer och i samverkan för öka
medvetenheten och kunskapen om målgruppen.
Behovet av ett systematiskt arbete för att omsätta kunskapen om
målgruppens rättigheter till praktisk handling lyfts.

Unga hbtqi-personer har ett starkare engagemang än andra unga. Tar
samhället tillvara på denna grupps engagemang på bästa sätt? Vad
kan vi göra mer?









Vi behöver göra barn och unga delaktiga i beslut som rör dem, och
ta vara på unga hbtqi-personers röster.
Det är generellt sätt en utmaning för unga att få plats i det offentliga
med sitt engagemang. Vi måste sänka trösklarna för att barn och
unga ska kunna vara delaktiga. Hur möjliggör vi detta?
Vi behöver samverka systematiskt i de befintliga forum vi sitter i.
Vi kan kontinuerligt undersöka vilka grupper vi vill nå och hur samt
var vi kan möta dem. Exempel från deltagare är att nå ut genom
föreningar, referensgrupper.
Stötta civilsamhället.

Tips på rapporter, material, initiativ:





Faktablad från Liv & hälsa ung – Unga hbtqi-personers hälsa i
Sörmland: Faktablad Sveriges friskaste län lap 2 (regionsormland.se)
Enkätundersökningen Liv & hälsa ung 2020: Liv & hälsa ung 2020 Samverkanswebben (regionsormland.se)
Normverktyget – frågekort för att hålla samtalet om normer och
värderingar levande på arbetsplatser: Normverktyget Samverkanswebben (regionsormland.se)
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Olika verkligheter – unga hbtq personer om sina levnadsvillkor
(MUCF 2019): Olika verkligheter | MUCF
Det är viktigt att se att det går bra för många – unga hbtq-personers
röster om öppna och inkluderande miljöer (MUCF 2021): ”Det är
viktigt att se att det går bra för många” | MUCF
Transformering.se om trans och könsidentitet från RFSL Ungdom
och RFSL som bland annat innehåller information om viktiga ord
och begrepp samt hur vi ger målgruppen ett bra bemötande.

Dokument Öppen samordning



Öppen samordning om barnets rättigheter i pandemin Samverkanswebben (regionsormland.se)
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