
med mänskliga rättigheter som grund

 

HBTQ+   
diplomering

 

Minst 90 procent av personal och 

chefer ska: 

      genomgå grundläggande e-utbildning;

      genomgå processutbildning ( 2x3h)   

                genomföra en utvecklingsuppgift             

      mellan tillfälle 1 och 2
 

Verksamheten ska genomgå:
                uppföljningskontroll efter två år för           

     ev. förlängning av diplomering

 

 

Vad krävs för att bli
diplomerad?

Varför
diplomering?

Skapa trygga och         
inkluderande arbets-     
platser.
 

Synliggöra HBTQ-
personers rättigheter
  

bekämpa homofobi-
bifobi- och transfobi-
baserad mobbning 

 

Arbeta med diskrimi-
neringslagens aktiva
åtgärder

HBTQ+
diplomerad av

2019

emerga institute



Vi visar vägen!

Emerga Institute är Sveriges
ledande institut för mänskliga
rättigheter som praktisk handling.
Vår vision är ett samhälle där
mänskliga rättigheter tas på allvar.
 
Inom ramen för mänskliga rättig-
heter ryms alla de perspektiv som
diskrimineringslagstiftningen 
gäller - jämställdhet, funktionalitet,
hbtq-frågor, tillgänglighet, etnisk
diskriminering - och så vidare.   
 

Mer om diplomeringenHBTQ+ diplomering

Förberedande e-utbildning: Sker via
Emergalab, vår digitala plattform som alla
deltagare får ett inlogg till. Innehåller bl.a.
introduktionsvideo, repetitionsvideos, quiz i
mänskliga rättigheter och HBTQ.
 

Processutbildning: Första föreläsningen
behandlar diplomeringens syfte, mänskliga
rättigheter och kopplingen till HBTQ+-
perspektivet, grundläggande begrepp,
normkritik och diskrimineringslagen, HBTQ-
historia och kort global översikt. Föreläsningen
varvas med interaktiva övningar och bikupor
(diskussionstillfällen). 
 
Mellan tillfälle 1 och 2 har deltagarna möjlighet
att ställa frågor och få handledning kopplad till
utvecklingsuppgiften via Emergalab.
 
Andra föreläsningen innehåller en kort
repetition. Därefter fortsättning med mer
djupgående perspektiv och begrepp.
Intersektionalitet presenteras i relation till olika
övningar. Utvecklingsuppgiften redovisas.
 

Uppföljningskontroll: Uppföljningskontrollen
anpassas efter verksamheten. Förutom att 90 %
ska ha genomgått utbildningar m.m. ska
verksamheten redovisa hur den arbetar vidare
och håller HBTQ-perspektivet levande i
planering, genomförande av verksamhet och
uppföljning.
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