Motion: Gemensamt boende för äldre HBTQ-personer
Kommunen arbetar redan med att främja kollektivhus för seniorer. Dock finns inte något boende särskilt
riktade mot äldre HBTQ-personer.
Kommunen arbetar redan med att främja kollektivhus för seniorer i Rosendal, efter markanvisning till
kollektivhusföreningen Rudbeckia i samarbete med byggherre. Kollektivhusföreningen består till stor del
av äldre, även om yngre välkomnas. Byggandet av kollektivhuset påbörjades under 2020, och planen är
flytta in under november 2021. Dock finns inte något boende särskilt riktat mot äldre HBTQ-personer.
Äldre har levt under en tid då homosexualitet varit sjukdomsklassat i Sverige, eller till och med olagligt.
Normerna kring kön och sexuell läggning var ännu mer begränsade än idag, och diskriminering mer
omfattande. Marginalisering, utanförskap, skambeläggande och diskriminering - samt oron för den begränsar människors liv och kan innebära att en inte lever öppet gällande ens sexualla läggning eller kön.
I Stockholm finns ett seniorboende för målgruppen. På hemsidan regnbågen.se anges:
“Regnbågens kooperativa hyresrättsförening driver Europas första seniorboende för HBT-personer –
homosexuella, bisexuella och transpersoner. Syftet är att erbjuda trygghet, gemenskap och välbefinnande
på ålderns höst för personer som ofta upplevt marginalisering och utanförskap i samhället.
Hyresrättsföreningen Regnbågen grundades år 2009. Boendet startades 2013 i samarbete med
Stockholms stad. Föreningen hyr 28 lägenheter av stadens fastighetsbolag Micasa Fastigheter, och hyr i
sin tur ut lägenheterna till sina medlemmar.”
“Vi har lokaler för aktiviteter och social samvaro samt en festlokal med ett kök. I huset finns en
vårdcentral, frisör och fotvård, samt en restaurang. I fastigheten finns det ett gym och ett bibliotek. Huset
har en egen uteplats på bottenvåningen och en takterrass där man kan njuta av samvaro tillsammans med
varandra vid till exempel en grillafton. Regnbågen erbjuder ett trivsamt boende och gemensamma
aktiviteter.”
Gemensamma boenden kan både innebära en känsla av trygghet och frihet, samt gemenskap bland
personer med liknande erfarenheter. Därför föreslår Feministiskt initiativ inrättande av olika
boendeformer för äldre HBTQ-personer, i form av äldreboende, gemensamhetsboende och
trygghetsboende. Var och en som önskar flytta in definierar själv sitt kön och sexuella läggning.
Låt Uppsala skapa fler boenden för äldre HBTQ-personer!

Med anledning av detta yrkar vi:
-

Att inrätta ett gemensamhetsboende för äldre HBTQ-personer.
Att inrätta ett trygghetsboende för äldre HBTQ-personer.
Att inrätta ett äldreboende för äldre HBTQ-personer.
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