
 

 

Inkommen motion från Magnus Simonsson 

 

Alla människor ska ha lika rättigheter 

Vi i RFSL tycker att alla människor ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika 

möjligheter att leva och verka. Då ska vi stå upp för detta hela tiden. Tyvärr har jag fått se 

hur RFSL fjäskar för vissa personer enbart för att de tillhör en utvald familj. Jag talar givetvis 

om kungahuset. Monarkin är motsatsen till queer och måste bli en del av Sveriges historia 

genom en snabb och naturlig övergång till ett mer demokratiskt statsskick. Alla människor 

ska ha lika rättigheter, oavsett läggning, hudfärg, efternamn, familjebakgrund etcetera. 

Republik är statsskicket för Sverige i framtiden! 

  

Yrkande: 

1. att RFSL Stockholm tar ställning för att alla människor ska ha lika rättigheter och således 

verkar för ett avskaffande av monarkin. 

2. att RFSL Stockholm motionerar till RFSL förbundskongress om att alla människor ska ha 

lika rättigheter och att RFSL nationellt således ska verka för ett avskaffande av monarkin. 

  

Magnus Simonsson, 

medlem i RFSL 

 

Styrelsens motionssvar 

Styrelsen tackar Magnus Simonsson för motionen. På grund av RFSL Stockholms 

begränsade resurser anser styrelsen att det finns andra frågor som bör prioriteras framför 

arbetet med monarkins avskaffande.  

 

Styrelsen yrkar 

att motionärens förslag avslås i sin helhet. 

 

 

Inskickad motion av Christer Guldeman 

 



Bakgrund: ringde 1177 för att få veta om det fanns en hbtq-mottagning inom psykiatrin i 
Stockholm, svaret blev: absolut inte, sedan slog jag själv på nätet och fann: Globens 
affektiva mottagning, hbtq-certifierad (men av vem??) 
 
Motion: Rfsl bör upprätta en lista på sjukvårdsmottagningar i landet som har kompetens att 
ta emot hbtq. 
 
Förtydligande skickat av Christer Guldeman 
Hej, jag glömde en sak i motionen: att 1177 inte kan upplysa om att det finns hbtq-
mottagningar i sjukvården är högst anmärkningsvärt. Här behövs en insats med information 
från rfsl direkt till 1177. 
Christer 
 
Styrelsens motionssvar 
Styrelsen är tacksam för att våra medlemmar uppmärksammar oss om detta, och kommer 
självklart ta med detta i våra diskussioner med regionen. 
 
Vi kan ställa krav på att vården ska informera bättre, men vi kan inte börja utföra vårdens 
jobb. Information om mottagningar med särskild HBTQ-kompetens finns hos 1177, bland 
annat på 1177.se. Vi ser också att det finns listor upprättade hos tex Sexperterna.  
 
Styrelsen yrkar 

1. att motionärens förslag avslås 

 
 

 


