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Insamling av information
om sexuella minoriteter
och könsminoriteter
i Finland – resultat och
rekommendationer

Projektet Fakta om Diskriminering har fått finansiering från EU:s program för
rättigheter, jämlikhet och
medborgarskap (20142020).

För att man ska kunna bedriva
en effektiv politik och vidta
åtgärder behövs det information.
Forskningsinformation bidrar till att
förbättra tillgodoseendet av HBTIpersoners rättigheter.

Detta infoblad baserar sig på ett
rundabordssamtal som justitieministeriet
ordnade hösten 2021. Under samtalet
diskuterades datainsamlingen om sexuella
minoriteter och könsminoriteter (HBTI),
identifierade kunskapsluckor i datainsamlingen samt förslag för att utveckla insamlingen.
När det gäller datainsamling och forskning
har utvecklingen i Finland varit positiv.
Men det finns fortfarande utrymme för
stora förbättringar. Teman för diskussionen
var bland annat underlåten rapportering,
otillräcklig finansiering samt brister i den
långsiktiga och sektorsövergripande uppföljningsinformationen. Det behövs kontinuitet i
datainsamlingen, och det finns ett klart behov
av kvalitativ och mer riktad forskning.
Diskussionen byggde på rekommendationerna i justitieministeriets publikation
Forskningsinformation om de sexuella
minoriteternas och könsminoriteternas
situation i Finland (Policy Brief 5, 2021).

Rekommendationer från diskussionerna (Policy Brief 5, 2021):
•
•
•

•
•

•

Situationen för personer som tillhör en sexuell minoritet eller könsminoritet måste
utredas genomgående också genom allmänna hälso-, attityd- och åsiktsenkäter.
Det behövs mer systematisk datainsamling och jämförbar forskningsinformation
om olika livsområden, såsom hälsorelaterade frågor.
I datainsamlingen och i studierna gäller det också att beakta förekomsten av
diskriminering på flera grunder och intersektionell diskriminering och ojämlikhet
i fråga om HBTI-personer.
Informationen om HBTI-minoriteterna, deras rättigheter och hur de tillgodoses
ska utnyttjas i beslutsfattandet inom de olika förvaltningssektorerna.
Framför allt inom lärarutbildningen och utbildningen av social- och
hälsovårdspersonal samt vid olika myndigheter är det viktigt att stärka kunnandet
om särskilda frågor som gäller HBTI-personer och hur dessa personer ska
bemötas exempelvis som klienter.
Situationen för transpersoner och intersexuella personer måste också följas upp
så att man kan kontrollera om eventuella förbättringsåtgärder har burit frukt
eller om nödvändiga åtgärder över huvud taget har vidtagits på basis av denna
information.

Vad är nästa steg? Iakttagelser från rundabordssamtalen och
förslag till mål och åtgärder för regnbågspolitiken under de
närmaste åren.
Beslutsfattande
• Att utnyttja forskningsdata som en del av lagberedningen
och beslutsfattandet.
• Att ministerierna inom sina förvaltningsområden säkerställer en konsekvensbedömning av verksamheten med
avseende på HBTI-personer.
• Att öka insynen i beslutsfattandet. Hur har den evidensbaserade kunskapen utnyttjats och vilka undersökningar
baserar sig beslutsfattandet på?
• Att öka medvetenheten: myndigheterna bör vara mer
medvetna om sin skyldighet att främja jämlikhet för
HBTI-personer, känna till internationella standarder och
kunna utnyttja befintlig information.
• Att utarbeta ett regnbågspolitiskt handlingsprogram som
inbegriper ett utvecklingstema för forskning och datainsamling samt resurser för utveckling och forskning.

Utbildning
• Att målinriktat och planmässigt öka utbildningen och medvetenheten.
• Att i utbildningen på ett genomgripande sätt ta in rättighetsperspektivet, normkritik och avvecklingen av heterosexuella
antaganden.
• Att aktivt samarbeta med människorättsorganisationer och
gräsrotsorganisationer.
• Att sammanställa forskningsdata till temablock som kan utnyttjas
i undervisningen.
• Att ta in omfattande normkritisk kompetens och sensitivitet som
en del av utbildningsprogram.
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Forskning och finansiering
• Att säkerställa finansiering för ett omfattande flerårigt
forskningsprogram om HBTI-personers
levnadsförhållanden.
• Att utnyttja befintlig information och att ordna omfattande
samråd med företrädare för ett HBTI-vänligt civilt samhälle.
• Att fylla de tematiska kunskapsluckorna och stärka kunskapsunderlaget (statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, TEAS).
• Att bedriva sektorsövergripande samarbete med en
tydligt angiven samordnare.
• Att ta med mångfald i hälsoenkäter, befolkningsundersökningar, barometrar, intervjuer och opinionsmätningar.
Föreslagna former av fortsatt arbete
• Institutet för hälsa och välfärd, socialoch hälsovårdsministeriet, undervisningsoch kulturministeriet / Utbildningsstyrelsen, justitieministeriet
• Att göra regnbågsorganisationer och
regnbågsforskare synligare för beslutsfattare och myndigheter.
• Statsrådets nätverk för regnbågssamarbete, nätverk som fokuserar på jämställdhets- och likabehandlingsplanering.
• Att utarbeta ett regnbågspolitiskt
handlingsprogram (social- och hälsovårdsministeriet & justitieministeriet).
• Att sammanställa kunskap om HBTI-personer (jfr Centret för jämställdhetsinformation vid Institutet för hälsa och
välfärd).

