
 

Alla kommuner ska flagga 

Regnbågsflaggan är under attack. En flagga som för många är en symbol för frihet, jämlikhet och 
rätten att vara den en är. Signalvärdet från att kommuner, regioner och myndigheter både deltar 
under Pride och hissar Regnbågsflaggan är en stark symbol för frihet, jämlikhet och solidaritet. 
Den diskriminering och det förtryck HBTQ+personer genomlidit historiskt och till viss del även 
blir systematiskt utsatt för idag behöver få ett slut. För att få till en attitydförändring i samhället 
måste vi arbeta med normalisering och . Att en kommun väljer att hissa regnbågsflaggan är ett 
ställningstagande att alla har rätt att vara den en är, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Det 
finns ett motstånd och påståenden om att regnbågsflaggan är en vänstersymbol. Vilket inte 
stämmer, utan det är en symbol för en kamp för mänskliga rättigheter som även företrädare i 
liberalerna, centerpartiet och moderaterna använder sig av. Även Kristdemokraternas HBT-
förbund använder sig av regnbågsflaggan. Den används över hela det politiska spektrat. De som 
förespråkar att vi inte ska hissa regnbågsflaggans främsta argument är att kommunen inte ska ta 
politisk ställning, utan förhålla sig neutralt i frågan. Vilket är ett falskt argument då det i allra högsta 
grad är ett politiskt ställningstagande om en kommun väljer att inte flagga regnbågsflaggan. Det är 
en attack mot de segrar hbtq+rörelsen kämpat för genom åren och ett försök att motarbeta den 
normalisering som sker i samhället. Som Stefan Löfven sa under första maj 2017 att vi ska kunna 
vara “stolta, rakryggade, självklara”, det innebär att vi Socialdemokrater inte bara står upp för, utan 
även driver kampen för allas rätt att vara den en vill, klä sig som en vill, älska den en vill.   

Yrkanden: 

1. Socialdemokraterna ska verka för att alla Sveriges kommuner flaggar med Regnbågsflaggan 
under Pridearrangemang. 

2. Socialdemokraterna verkar för att 28 juni blir en nationell flaggdag med regnbågsflaggan, 
till minne av Stonewall-upproret. 

Motionär(er): HBTs Stockholm 

 


