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Kulturradets yttrande over Transpersoner i Sverige — Forslag for starkt
stallning och battre Ievnadsvillkor (SOU 2017:92), Ku2017/02516/DISK
Kulturradet har givits tillfalle att yttra sig over ovan namna utredning.

Kulturradet dr en myndighet under Kulturdepartementet med uppgift ar aft verka for
kulturens utveckling och tillganglighet. Det gar myndigheten genom att fordela och
fOlja upp statliga bidrag, samt stodja och driva pa utvecklingen genom att sprida
information och kunskap pa olika salt. Enligt Kulturradets instruktion har
myndigheten ett samlat ansvar fOr att room sift verksamhetsomrade framja lika
rattigheter och mojligheter oaysett sexuell laggning, konsidentitet och konsuttryck.
Utredningen kommenteras nedan i de delar som beror Kulturradets
verksamhetsomrade.

Avsnitt 14.1.1. Samordning av arbetet for hbtqi- personers rattigheter
Kulturradet bedomer att det kan finnas skal att sasom utredningen foreslar omarbeta
regeringens strategi for lika rattigheter och mojligheter oaysett sexuell ldggning,
konsidentitet eller konsuttryck till en handlingsplan, som dels innehaller en aktuell
beskrivning av situationen och ar tydligare ayseende &Order och mal. En sadan
handlingsplan bor, sasom utredningen ocksa skriver, utformas i samarbete med
berorda myndigheter och civila samhallet utifran vilken typ av styrning som ar mest
relevant room respektive politikomrade.

Kulturradet bedomer att det ar positivt att fler myndigheter foreslas fa uppdrag som
strategiska myndigheter pa omradet. Det galler inte minst Skolverket da en oppen
och inkluderande skola dr en forutsattning for hbtq -ungdomars valmaende, sasom
utredningen skriver. Kulturradet ser i sin bidragsgivning Hera exempel pa projekt ddr
kulturakt8rer har arbetat med fragor om sexuell ldggning, konsidentitet och
konsuttryck. Det galler inte minst Mom statsbidraget Skapande skola som syftar till
aft starka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet
Kulturradet delar utredningens bedomning aft det, skskilt da antalet strategiska
myndigheter okar, finns starka skal att utse en myndighet som far ett permanent,
samordnande ansvar.

Kulturradet tillstyrker utredningens forslag om att. Jamstalldhetsmyndigheten tilldelas
ett sadant samordnande ansvar och bedomer aft det kan bidra till aft integrera
jamstalldhets - och hbtq - perspektiven, till att adressera de utmaningar som finns med
att kombinera perspektiven samt till att sakerstalla. aft jamstalldhetsintegrering ocksa
inkluderar ett hbtq -perspektiv.
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Avsnitt 9 och 14.5. Transpersoners fritid
Enligt direktiven skulle utredningen fOresla konkreta insatser fOr att forbattra
transpersoners fOrutsattningar att tryggt kunna delta i olika typer av fritidsaktiviteter,
i det civila samhallet och i andra sociala sammanhang. Utredningen skulle ocksa
fOresla &Order fOr att fOrbattra transpersoners mojligheter att delta i tarring och
idrott.

Utredningen konstaterar att idrottspolitiken, kulturpolitiken och
folkbildningspolitiken dr centrala nationella politikomraden som beror fritid och
organisering. Utredningen har gjort avgransningen att inte ga narmare in pa
folkbildningens omrade. Vad galler kulturens omrade berbrs detta i resultatdelen kort
under rubriken kommunernas roll (aysnitt 9.1.2), dar det endast finns en beskrivning
av andelen kommuner som har kulturanlaggningar i form av folkbibliotek, museer,
teaterhus och konserthallar, utifran en rapport fran SKL. I ovrigt ligger utredningens
fokus bade i resultat- och fOrslagsdelen pa motesplatser, egenorganisering samt
motion och tarring (i form av idrott).
Avseende omradet fritid vill Kulturradet understryka vikten av att uppmarksamma
transpersoners fOrutsattningar att to del av andra fritidsaktiviteter an motion och
tarring (i form av idrott), bland annat room kulturomradet. Det kan rora den
kommunala musik- och kulturskolan eller fritidsverksamhet fOr barn, unga och vuxna
Mom ramen fOr studiefOrbund eller hos andra arrangorer. Har ingar for ovrigt aven
andra tranings - och motionsformer an de som beskrivs av utredningen, som
exempelvis i olika former av dans.
For_attra_en_mer_heltaclande -bild- av- fenatsattningama- at- tryggt- deltai

fritidsaktiviteter skulle det vara viktigt att fa kunskap om hur andra aktiviteter och

miljoer an de kopplade till idrott upplevs av transpersoner. I det fall Myndigheten fOr
ungdoms - och civilsamhallesfragor (MUCF) ges i uppdrag att, i enlighet med
utredningens forslag, kartlagga hur transpersoner upplever sina mojligheter att vara
delaktiga i civilsamhallet, dr det angelaget att inkludera eft sa brett spektrum som
mojligt av fritidsverksamheter.

For att fOrbattra transpersoners fcirutsattningar aft tryggt kunna delta i olika typer av
fritidsaktiviteter, i det civila samhallet och i andra sociala sammanhang ar det
angelaget att inte bara rikta blicken mot idrotten omrade, utan att ocksa
uppmarksamma och starka det arbete som Ors Mom andra omraden. Exempelvis kan
den kommunala musik - och kulturskolan runt om i landet erbjuda en viktig arena fOr
att erbjuda barn och unga mojlighet till social gemenskap och personlig utveckling.
StudiefOrbunden samarbetar ofta med RFSL och genomfOr olika typer av hbtq relaterade aktiviteter. Exempel firms ocksa pa verksamheter som sarskilt riktar sig till
transpersoner och icke -binara. Eft av fa exempel i utredningen som ror andra
omraden an idrott är ett citat fran en fOralder dar hen bedomer scouterna vara en
inkluderande verksamhet dar inte barnen delas in efter kon (sid 353).
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I utredningen namns inte "andra sociala sammanhang", vilket ingick i utredningens
mycket omfattande direktiv. Har vill Kulturradet lyfta fram kulturaktiviteter som
betydelsefulla sociala sammanhang, exempelvis i form av besok pa bibliotek,
utstallningar, scenkonstfOrestallningar, konserter eller filmfestivaler. Dessa arenor dr
betydelsefulla for att synliggora hbtq -personers villkor och berattelser, vilket bade
kan erbjuda igenkanning och farebilder, och samtidigt bidra till att synliggora och
ifragasatta strukturer, normer och varderingar.

Avsnitt 14.5.1 Tryggare motesplatser for starkt egenorganisering
Gallande forslaget om att MUCF ges i uppdrag att fordela projelctstod till aktorer
som mojliggor motesplatser och verksamheter for transpersoner och personer med
intersexvariationer, vill Kulturradet peka pa att kulturrelaterade verksamheter bar kan
vara relevanta att stodja, exempelvis i form av filmfestivaler eller liknande (i
utredningen namns exempelvis Trans Fest Stockholm som borjade sin verksamhet
som en filmfestival).

Handlaggningen av arendet
Detta beslut har fattats av generaldirektor Staffan Forssell efter foredragning av
utredare Heli Hirsch. I beredningen av arendet har enhetschef Magnus Bostrom,
vikarierande kommunikationschef Bongi McDermott och kommunikator Thorleif
Warmboe deltagit.
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