VÄRMDÖ BIBLIOTEK –

en HBTQcertifierad
verksamhet

Värmdö bibliotek har valt att arbeta med HBTQ-frågor
som en del i arbetet med bemötande. Som metod har
vi valt att HBTQ-certiﬁeras av RFSL. Med normkritiska
metoder kan vi synliggöra samhällsnormer och deras
konsekvenser, och arbeta för ett värdigt bemötande av
alla våra besökare.

regler och ideal
för vad som anses vara normalt och
önskvärt, samhällets förväntningar
på hur relationer ska se ut och hur
människor ska vara. Att följa normer eller vara normbärare innebär
privilegier. Att bryta normer innebär
fortfarande utanförskap, diskriminering och våld.

NORMER ÄR OSKRIVNA

När majoritetssamhället räknar personer som onormala, behandlas de
ofta därefter.
Heteronormer utgår från att alla
människor är heterosexuella.
Tvåkönsnormer utgår från att alla
människor antingen är man eller

kvinna, förväntas bete sig enligt
normer för ”manligt” och ”kvinnligt”
och där könet alltid bestäms av
din kropp. Det här är normer som
skadar.
När samhällen lagstiftar att HBTQpersoner ska räknas som brottsliga
eller sjuka, att de inte ska få synas
och höras, får det konsekvenser i
form av utanförskap, diskriminering
och våld.
Värmdö bibliotek ska som mötesoch arbetsplats inte förutsätta att
alla har heterosexuella relationer eller
att alla familjer ser ut på samma
sätt. Eftersom kön är mer varierat
än han och hon*, arbetar vi för att

bryta upp de binära strukturer som
fortfarande påverkar vår verksamhet.
Vi väljer till exempel bort ord som
”könar” personer eller föremål och
väljer hellre ord som inkluderar.

på ett rikt utbud av litteratur med
HBTQI+berättelser.

(*Läs mer i National Geographic, nr 1 2017, tema
”Flicka, pojke eller något helt annat”)

Samhällets ord- och bildﬂöden bär
på berättelser. De upprepar och
cementerar ofta normer kring kön
och sexualitet. För den som tillhör
normen är det ofta självklart att se
sig själv representeras. Det är så
självklart att tanken på något annat
inte finns. Det är ett stort privilegium att kunna ha den platsen med
en sådan självklarhet.

Det är först på senare år som HBTQI+berättelser har fått ta plats i det
offentliga rummet. Att få synas och
höras är att finnas. Att se sig själv
representerad i ord- och bildﬂödet
är en bekräftelse som kan rädda liv
och bygga drömmar. Litteratur är
en viktig källa för identifikation och
meningsskapande. Därför satsar vi

Anno 1970
har funnits som
internationell symbol för HBTQrörelsen sedan 1970-talet. Den symboliserar kampen för att få synas,
höras och finnas, utan att mötas av
diskriminering, hot och våld. När vi
använder regnbågsﬂaggan i våra
rum är det för att signalera våra
besökares rätt att känna sig trygga,
sedda och respekterade oberoende
av vem eller vilka de älskar, hur
deras familjer ser ut eller vilken/vilka
könsidentiteter de har.

REGNBÅGSFLAGGAN

