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Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut  
några av dem. Programmet passar bra  
att se tillsammans med Perspektiv på värl-
den – Hbtq – hatbrott och Perspektiv på  
världen – Hijras, Indiens tredje kön. 

Ord och begrepp
hbtq, homosexualitet, homofobi, dogmer,  
lagstiftning, fördomar, diskriminering,  
mänskliga rättigheter

Frågor utifrån programmet
1 Hur har lagstiftningen och synen på ho-

mosexualitet i Sverige förändrats från 
1900-talet fram tills idag?

2 I Ghana är det olagligt att vara homo-
sexuell. Hur hårt straff kan en männis-
ka dömas till av en domstol? Vilka andra 
konsekvenser riskerar en hbtq-person i 
Ghana?

3 I hur många länder i världen är det olag-
ligt att vara homosexuell?

4 Vilka motiv används för att förbjuda ho-
mosexualitet i Ghana?

5 Vad är homofobi? Hur förklarar Deborah 
Vanessa homofobi?

6 Hur har Yohanes liv påverkats av att han 
är homosexuell? Vad drömmer han om?

7 Francis Boakye är grundare av PORSH. 
Vad gör de och vilka risker tror du det 
innebär?

Arbeta vidare
8 Vad står hbtq för?
9 Vad är en CIS-person?
10 Vad är heteronormen?
11 Vilka artiklar i FN:s deklarationen om  

de mänskliga rättigheterna går att koppla 
till hbtq-frågor, enligt RFSL?

12 Skriv om hur det är att leva som hbtq-
person i Sverige respektive Ghana. Trots 
att hbtq är lagligt i Sverige vittnar många 
om utsatthet och psykisk ohälsa. 
a Vilka rättigheter kränks? 
b Vilka inskränkningar av en persons  

frihet innebär det?
13 Läs på om diskrimineringsgrunderna. 

Vilka är de? Vad innebär diskriminering? 
Var kan man vända sig om man blivit ut-
satt för diskriminering? Använd gärna 
DO:s (Diskrimineringsombudsmannen) 
sida

14 Läs mer om PORSH:s verksamhet idag. 
Har arbetet gått framåt?

15 Vilka organisationer i Sverige arbetar 
med hbtq-personers rättigheter?

16 Läs mer om i vilka länder homosexu-
alitet är förbjudet. Ge exempel på några 
länder. Vilka straff utdöms? Använd till 
exempel RFSL:s sida.  

17 Tvångssteriliseringar av transpersoner 
skedde i Sverige fram till 2013. Ta reda på 
mer om det. 

18 Läs mer om Deborah Vanessas och  
kolla in hennes kanal på Youtube.  
Vilka budskap har hon? Hur för hon  
ut sina åsikter?

Hbtq-rättigheter
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Diskussionsfrågor
19 Varför tror du att vissa länder gör privat-

livet till en statlig angelägenhet? 
20 Var går gränsen för vad staten får lägga 

sig i?
21 Det finns situationer då olika mänskliga 

rättigheter krockar med varandra, exem-
pelvis religionsfrihet mot rätten att välja 
sin partner. Diskutera hur en sådan situ-
ation kan lösas. 

22 I artikel 16 i FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna står det:

”Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan 
någon inskränkning med avseende på ras, na-
tionalitet eller religion ingå äktenskap och bilda 
familj. Män och kvinnor skall ha samma rät-
tigheter i fråga om äktenskaps ingående, under 
äktenskapet och vid dess upplösning. Äktenskap 
får endast ingås med de blivande makarnas fria 
och fulla samtycke. Familjen är den naturliga 
och grundläggande enheten i samhället och har 
rätt till samhällets och statens skydd.” 

Hur ska man tolka den? Går ett förbud 
mot homosexualitet emot de mänskliga rät-
tigheterna?

På nätet
n RFSL
n Socialstyrelsen
n Forum för levande historia – Hbtq, 

normer och makt
n MUCF, Myndigheten för ungdoms-  

och civilsamhällefrågor
n UMO
n YOUMO
n DO
n UNHCR
n Youtube – Deborah Vanessas kanal

Andra program från UR  
om HBTQ-frågor
n Elsa och Aron Modig, Makt hos mig
n Transbegreppet, Få syn på normerna
n Heteronormen, Få syn på normerna
n Ska jag säga hen eller den? PK-mannen
n Ibland skrattar jag åt bögskämt,  

PK-mannen
n Den undangömda transhistorien,  

Nationen
n 100 frågor om sex


