Proposition till
Piratpartiets höstmöte 2017
gällande Regnbågspolitik
Piratpartiet är ett framtidsparti, som står upp för alla människors lika värde, något som vi
drivit på hårt och borde fortsätta med även i framtiden. Vi har många gånger fått lovord för
den HBTQ-politik vi fört av etablerade organisationer som RFSL, och detta är något vi vill
fortsätta jobba för.
Könsneutral lagstiftning
I tidigare ställningstaganden har vi ansett att juridiskt kön ska tas bort. Detta är ett stort
ingrepp i lagstiftningen som kommer ta flera år att genomföra, vilket tvingar den till att bli
könsneutral och på så sätt behandla alla lika inför lagen när det kommer till kön.
Förr i tiden ville man åtskilja dessa då kvinnan inte skulle ha rätt att rösta, medan mannen
skulle ha den rätten. Senare var det relevant för äktenskapsbalken då man inte tillät
människor av samma kön att gifta sig. Det används idag för könsstympning av barn som har
oklar könstillhörighet vid födsel, och därför tvingas genomgå en icke medicinskt grundad
operation för att få barnets könsorgan att mera efterlikna den mall på hur könsorgan ska se ut
enligt staten.
I ett modernt samhälle som anser sig eftersträva jämlikhet och feminism borde kön inte vara
något som vi delar upp människor i när det kommer till behandling inför lagen.
Alternativa relationsformer
Att praktisera alternativa relationsformer i Sverige idag kan vara mycket ansträngande, inte
för att det i sig är ansträngande, utan på grund av den behandling man får från samhället.
Man ses som en otrogen sexmissbrukare med relationsproblem, man tas inte på allvar, och ens
partners anses inte på riktigt vara ens partners. I motionen om diskriminering finns en att-sats
som behandlar att lägga till relationsformer som grund för diskriminering, så det kommer inte
behandlas i den här motionen.
Men oavsett behandling från andra människor i samhället så anses fortfarande personer med
fler än en partner inte lika mycket värda rent juridiskt. Vi har inte rätt att gifta oss med våra

partners, och vi får inte ärva varandra. Något som olikkönade par tar för givet och något som
samkönade par fick juridisk rätt till 2009.
Tillhörande detta kommer också frågan om barn, mer specifikt vårdnadshavarskap. Idag
saknas möjligheten för en familj bestående av fler än två föräldrar att dela upp ansvaret på ett
juridiskt sätt mellan samtliga föräldrar, då enbart två av dem har juridisk rätt att vara
vårdnadshavare. Ett barn ska ha rätt till alla sina föräldrar, oavsett om de är en, två eller fler,
det ska inte vara upp till staten att avgöra hur många föräldrar ett barn kan ha.
Förutom den uppenbara anledningen att människor ska behandlas lika, och vara lika inför
lagen, så finns det flera anledningar till att det borde vara så här. Att ha möjligheten till fler än
två vårdnadshavare är något som skulle kunna användas i syfte att ha en extra säkerhet för
barnet, kanske vill man att en far- eller morförälder eller nya partners också ska kunna ha
vårdnaden om barnet.
Det är dags att inte bara ha en könsneutral äktenskapslagstiftning, utan också en
antalsneutral. Äktenskapsbalken är en föråldrad lagstiftning som grundar sig i tider då
traditionella och konservativa åsikter var en norm, och något ett framtidsparti som
Piratpartiet inte borde stödja.

Yrkande:

att Piratpartiet ersätter samtliga sakpolitiska ställningstaganden inom området Regnbågspolitik
med följande text:
Juridiskt kön
I vårt principprogram deklarerar vi att "Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför
lagen[...]". Vi har flera exempel på lagstiftningar som baserar sig i kön idag, där några är kravet på
godkännande från socialstyrelsen för att få byta juridiskt kön, men också sådant som
faderskapspresumption och föräldraledighet.
Vi anser att staten ska ge tillbaka friheten till individen att definiera sig som det kön som passar
bäst samt att få sätta upp vilka kriterier som behöver uppfyllas för att tillskriva sig ett kön, eller
inget alls, snarare än att låta byråkrater göra det. Därför anser Piratpartiet att det juridiska könet
ska avskaffas och genom detta göra alla lagar könsneutrala.
Antalsneutral lagstiftning
Piratpartiet vill även utreda möjligheten att riva upp äktenskapsbalken och ersätta den med
likvärdiga avtalsrätter, och fram tills dess göra äktenskapsbalken antalsneutral för att tillåta att
familjebildningar med flera föräldrar får samma juridiska förutsättningar som mer traditionella
familjebildningar har idag.
Av liknande anledning vill vi utreda möjligheten att göra lagen om vårdnadshavarskap
antalsneutral, då dagens familjebildningar inte sällan är mer komplexa än att det enbart finns två
vuxna i ett barns liv som de ser som sina föräldrar, vilket bör reflekteras i vilka som är
vårdnadshavare.

