
HBTQI-PERSONERS RÄTTIGHETER = 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Rätten att leva i enlighet med sin sexuella läggning och sin 
könsidentitet är en grundläggande mänsklig rättighet. Men 
runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras hbt-
qi-personer på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck. 

Diskrimineringen leder bland annat till att hbtqi-personer fängs-
las, torteras och mördas. Samkönat sex mellan samtyckande 
vuxna är fortfarande kriminaliserat — i lagen eller praktiken 
— i närmare 70 av FN:s medlemsstater. I en handfull länder är 
det till och med belagt med dödsstraff! 

Diskriminering, trakasserier, och våld är en del av många 
transpersoners vardag och det börjar ofta tidigt. Det kan handla 
om våld från den egna familjen, mobbning i skolan, transfobi, 
diskriminering på arbets- eller bostadsmarknaden, fördomsfullt 
bemötande inom exempelvis vården, hatbrott och mord. Möjlig-
heten att ändra juridiskt kön saknas i de flesta länder i världen 
och bara ett fåtal stater har infört ett tredje kön som synliggör 
icke-binära. Många transpersoner nekas också sin rätt till bästa 
möjliga hälsa då tillgång till könsbekräftande vård till en över-
komlig kostnad, ofta saknas.

Att försvara och kräva sina och andras mänskliga rättigheter är 
inte ett brott. Men trots det förföljs hbtqi-aktivister och begrän-
sas i sin yttrande- och organisationsfrihet.

Var med i Amnestys arbete för att sätta press på stater och myn-
digheter som diskriminerar hbtqi-personer!

Vad gör Amnesty? 
Amnesty utreder och avslöjar människorättskränkningar, ibland 
mot en enskild person eller mot en grupp som utsätts på grund 
av sin könsidentitet eller sexuella läggning. När vi har samlat 
fakta och bevis agerar vi för att kräva en förändring och sätter 
press på stater och myndigheter som diskriminerar och förföljer 
hbtqi-personer och aktivister. 

Som medlem i vårt nätverk 
kommer vi be om din hjälp 
att på olika sätt agera för 
hbtqi-personers rättigheter. 
Vi kontaktar dig via mejl 
när vi behöver din hjälp för 
att uppnå förändring. Det 
handlar ofta om att trycka på 
makthavare för att stoppa ett 
diskriminerande lagförslag. 
Gå med idag!

TILLSAMMANS KAN VI PÅVERKA! 
GÅ MED I AMNESTYS HBTQI-NÄTVERK:
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