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Moderaterna strävar efter ett 
samhälle där alla bemöts och 
bedöms som de individer de är – 
med sina unika individuella 
egenskaper. I ett fritt och öppet 
samhälle är möjligheterna som 
störst att vara den man är samt 
leva med och älska vem man vill.  
 

Större rättssä-
kerhet 
Alla ska ha rätt till respekt för sin 
person och sina känslor – oavsett 
sexuell läggning eller kön. Alla 
ska vara lika inför lagen och ha 
samma rättigheter. Vi har ersatt 
tidigare diskrimineringslagar med 
en generell diskrimineringslag 
och infört ett starkare skydd mot 
diskriminering. 
 
Vi är positiva till lagen om hets 
mot folkgrupp och möjligheten att 
väga in den specifika grupptillhö-
righeten i den juridiska proces-
sen. Våld och hot mot grupper 
som upplevs som avvikande är 
oacceptabelt. Därför är det viktigt 
att rättssamhället alltid står upp 
mot våld och hot. 
 

Att leva tillsam-
mans 
Vi har infört en könsneutral äk-
tenskapslagstiftning med lika 
rättigheter och skyldigheter för 

alla, oavsett om man väljer att 
dela sitt liv med någon av samma 
eller motsatt kön. Vi vill att regi-
strerade partnerskap och samkö-
nade äktenskap ska erkännas i 
hela EU. 
 
En människas sexuella läggning 
påverkar inte personens lämplig-
het som förälder. Vi stod bakom 
lagarna som möjliggjorde för 
lesbiska par att insemineras vid 
allmänna sjukhus och homosexu-
ella par att prövas som adoptiv-
föräldrar. 
 

Modern sexual-
undervisning 
Det förekommer kränkningar på 
grund av kön, etnicitet och sexu-
ell läggning i skolan. Därför är 
det viktigt att landets lärare har 
utbildning för att kunna undervisa 
om homo-, bi- och transpersoner. 
Det är också viktigt att se över så 
att HBT-perspektivet finns med i 
den ordinarie undervisningen och 
att det inte används litteratur som 
uttrycker sig nedsättande om 
homo-, bi- och transpersoners 
sexualitet. 
 
 
 
 

Moderaterna vill: 
• Eftersträva ett samhälle där 

alla bemöts med respekt. 
• Att registrerade partnerskap 

och samkönade äktenskap ska 
erkännas i hela EU. 

• Införa en modern sexualunder-
visning. 
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HBT-FRÅGOR 
MODERATERNA OM: 

MODERATERNA ÄR ETT PARTI FÖR HELA SVERIGE. VI ARBETAR FÖR ALLA MÄNNISKORS FRIHET. MED TYD-
LIGHET I VÅRA VÄRDERINGAR, NÄRVARO I MÄNNISKORS VARDAG OCH INSIKT I VÅR TIDS SAMHÄLLS-
PROBLEM SÖKER MODERATERNA SVAREN PÅ HUR SVERIGE KAN BLI ETT BÄTTRE LAND FÖR ALLA. 
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