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Miljöpartiet de gröna i Täby

HBTQI+ certifiering på våra omsorgsboenden

Att få vara sig själv borde vara en självklarhet för alla. Tyvärr ser verkligheten
annorlunda ut. När man som äldre flyttar in på ett omsorgsboende så har varje individ
rätt att bemötas av personal med kompetens nog att kunna möta individen utefter
dennes förutsättningar och behov. Genom att HBTQI+ certifiera personalen på våra
omsorgsboenden så ser vi till att öka personalens kunskap, hjälper till att förbättra
arbetsmiljön, samtidigt som man säkrar ett bättre bemötande av de äldre. Det handlar
om mänskliga rättigheter i vardagen.

Vi vet att det finns många äldre som aldrig kommit ut på grund utav de samhälleliga
normer och värderingar som funnits. Vi i Miljöpartiet de Gröna anser att alla våra äldre
har rätt att bli bemötta med värdighet i livets slutskede. Att bli bemött med värdighet
handlar om att personal på våra äldreboenden ska ha kunskap om HBTQI+ spektrat och
att verksamheterna aktivt arbetar strategiskt för att synliggöra och utmana de
föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojämlikt. Vi i
Miljöpartiet de Gröna i Täby vill att våra äldre ska söka sig till boenden i Täby då de vet
att de kommer att ha möjlighet att bli värdigt bemötta. Vi vill också att individer som
kanske inte har kommit ut tidigare i livet ska ha möjlighet att leva öppet under sina sista
år.

Att HBTQI+ certifiera personal på omsorgsboenden är också positivt i kommunens
interna arbete. Detta kan hjälpa till att säkra en arbetsmiljö på våra omsorgsboenden
som är mer inkluderande, både för HBTQI+ personer och andra, när vi inom kommunen
visar att vi tar frågan kring mänskliga rättigheter på allvar.
Genom att HBTQI+ certifiera personalen på våra omsorgsboenden så säkerställer vi
också att vi arbetar enligt mål 10 och 16 i Agenda 2030.

Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar för att:

● Alla äldreboenden, privata och kommunala, ska HBTQI+ certifieras
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