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Oppfordring om å utarbeide en handlingsplan for bedre levekår for lesbiske,
homofile og bifile

Regjeringen ønsker å vitalisere likestillingsarbeidet i Norge. Herunder vil en øke
innsatsen for å sikre lesbiske og homofiles rettigheter, støtte homofile og lesbiske i å
leve åpent og aktivt motarbeide diskriminering. Informasjon, kunnskap, målrettede
tiltak og politisk handling er nøkkelen til bedre levekår. Jeg vil derfor oppfordre de
store byene til å lage planer for hvordan lesbiske, bifile og homofile kan sikres bedre
levekår.

Oslo byråd har utarbeidet en handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile
og bifile - for mangfold og likeverd. I planen inngår en rekke konkrete tiltak som vil
kunne bedre hverdagen for en stor gruppe mennesker. Handlingsplanen finnes på
www.aften osten.no n heter iriks article1337933.ece. På samme måte har Stavanger

kommune vedtatt å utarbeide en handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, bifile og
homofile, mens Trondheim kommune har valgt å innarbeide tiltak i kommuneplanen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet, som ble opprettet 1. januar 2006, skal
bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn,
etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder. (www.ldo.no) Ombudet vil
være en pådriver i arbeidet mot diskriminering av homofile og lesbiske, og det kan
derfor være nyttig å ta kontakt med Ombudet ved utforming av en handlingsplan.

Andre aktuelle nettsteder er www.llh.no www.blikk.no og www. a sir.no
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I St.prp.nr. 1 for budsjettåret 2007 foreslår regjeringen å øke innsatsen til homopolitisk
arbeid betydelig. Det vil være mulig å søke om tilskudd til organisasjoner og tiltak og
prosjekter med sikte på å bedre homofiles, lesbiskes og bifiles levekår.
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