2015-04-24 Sammanfattning av möte i KFR:s mångfaldsgrupp i Norrköping
Deltagare vid Mångfaldsdagen var Ulla Michel, Karlstad, Ina Kurspahic och Kari
Markkula, Linköping, Pia Ringeborn och Magnus Vestberg, Köping, Katarina
Evetorp, Södertälje, Ulf Klingvall, Eskilstuna, Gunilla Backlund, Borlänge, Torsten
Hemlin och Sverker Mörlin, Västerås, Nana Johansson, Örebro, Lisa Wall och
Margareta Weinstock, Halmstad, Margareta Ericsson från Svenska Kyrkans FR i
Örebro samt Erna Lindkvist, Martin Wiklander, Annelie Silén, Stefan Helmersson
och Håkan Pettersson från FR i Norrköping.
Temat för dagen var HBT –frågor, generellt i parrelationer, och i
Familjerådgivningens verksamhet. Som arrangörer hade vi satt ett maxantal deltagare
på 15 st utanför Norrköpings FR och till vår glädje fylldes dessa platser.
Dagens inleddes med att Erna Lindkvist hälsade oss alla välkomna och presenterade
programmet för dagen som bestod av dels föreläsning och sedan diskussioner i mindre
grupper.
Föreläsare var Martin Wiklander, anställd som familjerådgivare vid
Norrköpingsbyrån. Han arbetar också som Adjunkt inom Socionomprogrammet vid
Linköpings Universitet. Martin har också tidigare arbetat inom Familjerådgivningen i
Stockholms stad och som Socionom vid Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i
Linköping.
Rubrik för föreläsningen var ”Homosexualitet och parrelation”. Några punkter från
Martins föreläsning:
”Det generella och allmängiltiga för homosexuella och heterosexuella par överväger,
därför är FR betydelsefullt även för denna grupp.” Martin riktade i dagens föreläsning
in sig på skillnader.
Han berättade om komma-ut-processens olika stadier och att processen inte är linjär
utan att man kan befinna sig i olika stadier i nya sammanhang. I parrelationer blir
detta ytterligare komplext genom att parterna kan befinna sig i olika stadier av
processen.
Avslutningsvis ställer Martin frågan ”Hur undviker jag som familjerådgivare att vara
heteronormativ”?
 Att ställa öppna frågor
 Föräldrar är inte alltid mamma, pappa
 Om frågor kring sexualiteten: skillnad mellan identiteten, praktiken och
preferensen
 Att bekräfta klienterna i sin sexualitet/könsidentitet (Visa intresse och våga
ställa frågor)
 Att läsa på!
 Att stifta bekantskap med sina egna fördomar och begränsningar
Eftermiddagen bestod i att vi delades in i 5 mindre grupper med följande
frågeställningar att utgå ifrån i samtalen:
 Hur ser mina erfarenheter ut av arbete med homosexuella par?
 Vad känner jag igen i dagens presentation?




Skillnader?
Finns det något från vår grupp som vi har lust att dela med de andra
grupperna?

I grupperna diskuterades bl.a.:
 Hur mycket pratar vi, i vårt arbete som familjerådgivare, sexualitet i
homosexuella par? Olika mycket i förhållande till i heterosexuella par?
 Generellt är det få antal par som söker FR. Övervikten bland de som söker är
lesbiska par och i yngre åldrar; sällan långa relationer.
 Att det inte är enkelt att erövra en sexuell identitet
 Betydelsen av att definiera sig som homosexuell- får definitionen tyngdvikt
vid den senare delen, dvs. personens sexuella orientering?
 Vi har alla våra glasögon och därmed våra fördomar, de finns alltid med.
 Behövs mer utbildning bland familjerådgivarna? Finns det tillitsproblem till
FR: s kompetens att möta homosexuella par? Hur marknadsföra FR: s
kompetens? Nätverkande med lokala RFSL; info på hemsidan; på kommunens
Instagram; på Studenthälsor är olika idéer som används.
 RFSL ger utbildning kring HBT och ger en certifiering till
grupper/organisationer som genomför den. Flera Familjerådgivningsbyråer är
HBT-certifierade och fler har tankar och önskemål om det. En idé som väcktes
var att flera FR kan gå samman för att hålla ner kostnaderna för utbildningen.
Det finns också ekonomiskt bidrag att söka för detta på Socialstyrelsens
hemsida.
 Efterfrågan på teman kring homosexualitet i den sexologiutbildning som är
riktad till familjerådgivare.
De av oss som skall delta vid studiedagarna i Luleå fick i uppdrag att där lyfta fram
vikten av att Familjerådgivningarna deltar och gör sig synliga vid olika former av
”Pride-sammanhang”
Som avslutning på dagen åtog sig FR i Köping att anordna och inbjuda till nästa
mångfaldsdag.

Vid tangenterna
Håkan Pettersson, FR Norrköping

