HBTQ-personers hälsa
– hur arbetar vi idag?
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Ung och HBTQ-person
• HBTQ-personer har sämre hälsa än befolkningen som helhet.
Troligt samband mellan sämre hälsa och att i större utsträckning än andra unga
utsätts för diskriminering, hot om våld och våld.

• 25 procent av unga homo- och bisexuella kvinnor uppger att de
har försökt ta sitt liv.
Motsvarande andel för heterosexuella kvinnor i samma ålder är 8 procent.

• Var femte homo- och bisexuell person mellan 16-25 har utsatts
för fysiskt våld av förälder, partner eller annan närstående vuxen.
• Unga HBTQ-personer en särskilt utsatt grupp när det gäller
hedersrelaterat våld och förtryck

• Över hälften av de unga homo- och bisexuella unga har blivit
bemötta på kränkande sätt.

Transpersoners hälsa
• Fler än var tredje person i enkäten har under det senaste året
allvarligt övervägt att ta sitt liv.
• Varannan har upplevt kränkande behandling under de senaste tre
månaderna.

• Varannan har undvikit olika vardagliga aktiviteter på grund av
rädsla för diskriminering det senaste året.
• Många känner sig otrygga i vardagen och är rädda för att gå ut
ensamma. Så många som var femte har blivit utsatt för våld på
grund av sin transidentitet och en av tre har blivit utsatt för psykiskt
våld.
• Lågt förtroende för exempelvis polis, hälso- och sjukvård samt
socialtjänst

Berättelser om trans i skolan
”På mellanstadiet blev andra i min ålder som var cispersoner mer
könsstereotypa medan jag stack ut allt mer från mängden och där började
mobbningen. Lärare ryckte aldrig in då mobbningen alltid handlade om att jag
är trans och de såg min transidentitet som ’dumheter’ eller något jag själv ’hittat
på’ för att jag har ’livlig fantasi’ och att jag ’faktiskt får förklara mig’ /…/ I denna
ålder började självskadebeteende och beroendeproblem hos mig. Jag var 11 år
gammal då och kunde inte se någon framtid för mig då jag inte visste ens vem
jag var.”

En 15-årig transkille berättar att han har blivit inträngd i ett hörn av två andra
elever som sedan frågat om han är kille eller tjej. När han försökte ta sig loss
blev han slagen. Han beskriver att händelsen gjorde honom väldigt rädd och att
han därför åkte hem från skolan. Samma person beskriver hur lärare har ställt
privata frågor till honom om hans kropp, hur den ser ut och fungerar. Detta
skapar en för honom otrygg skolmiljö:

”Jag hatar skolan på grund av att jag känner mig så otrygg efter alla transfoba
situationer som jag varit med om”

Transpersoner i skolan
Vanligt förekommande:
• Skolpersonal använder fel pronomen
• Inte bli tagen på allvar
• Behöva vara den som utbildar skolpersonal
• Inte få stöd
• Transpersoner osynliggörs i undervisningen och i läromedel
• Otillräcklig eller ingen tillgång till omklädningsrum
• Trakasserier, våld och hot om våld

Källa: SOU 2017:92

https://www.youtube.com/watch?v=0PaP4xrzUVY&feature=youtu.be
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