Motion av Sissela Nordling Blanco (Fi): Inför ett mentorsprogram för
unga hbtq-personer
Feministiskt initiativ vill att staden inför ett mentorskapsprogram för unga hbtq-personer. Vi
anser att kommunen behöver göra mer för att främja likvärdiga levnadsvillkor och förebygga
psykisk ohälsa hos målgruppen. Ett mentorskapsprogram kan bidra till bättre självkänsla, till
att bryta isolering samt ge stöd till unga som får sina liv kringskurna av kränkningar,
diskriminering, hot och våld.
Den psykiska ohälsan är livshotande hög bland unga hbtq-personer och i synnerhet hos unga
transpersoner. Samtidigt är tilliten till myndigheter ofta låg. Enligt en rapport från
Folkhälsomyndigheten (2015) angav 40% inom gruppen unga transpersoner att de försökt ta
sitt liv någon gång, och 57% att de allvarligt övervägt att ta sitt liv det senaste året. Enligt
samma rapport angav 58% av svarspersonerna att de har lågt förtroende för socialtjänsten och
51% att de har lågt förtroende för skolan. Det är viktigt att staden fortsätter arbetet med hbtqdiplomering av stadens verksamheter för att överbrygga förtroendegapet. Vi ser emellertid att
det behövs fler insatser för att stödja unga hbtq-personer.
Feministiskt initiativ vill att staden tar efter och inspireras av de riktade satsningar som
bedrivs av det civila samhället. Exempelvis hade RFSL Stockholm för några år sedan ett
mentorskapsprogram kallat ”HBTQ-kojan” som gick ut på att erbjuda unga hbtq-personer en
mentor via nätet. Den unge kunde skapa ett anonymt konto, välja samtalsämne och utifrån det
bli tilldelad en mentor. Mentorerna var volontärer som själva identifierar sig som hbtqpersoner och som matchats för att passa ungdomens behov. Det var ett framgångsrikt projekt
finansierat av Arvsfonden men efter att projektpengarna tagit slut fanns det inte medel att
fortsätta driva verksamheten och den är därför satt på paus.
Att få kontakt med en trygg vuxen hbtq-person att spegla sig i kan vara avgörande för att
minska känslan av ensamhet och inge framtidstro. Att införa ett sådant program i staden
skulle fylla ett tomrum för unga hbtq-personer i Stockholm som inte vet vem de ska vända sig
till med funderingar om till exempel sin könsidentitet eller rädslan inför att ”komma ut” för
sin familj. Att samtalen förs via internet ger den unge större makt över situationen utan att en
målsman behöver vara inblandad. Det kan vara avgörande inte minst för hbtq-ungdomar som
lever i en hederskontext.
En sådan satsning skulle vara i linje med och bidra till måluppfyllelsen av stadens program
för lika möjligheter och rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, i
synnerhet fokusområde 2.5 som berör unga hbtq-personers möjlighet att skaffa sig positiva
förebilder inför vuxenlivet.
Med anledning av detta föreslår jag kommunfullmäktige att besluta:
Att staden genom socialnämnden inför ett mentorsprogram för unga hbtq-personer med
inspiration från eller i samarbete med ”HBTQ-kojan”.
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