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Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut  
några av dem. Programmet passar bra  
att se tillsammans med Perspektiv på
världen – Hbtq-rättigheter och Perspektiv 
på världen – Hijras, Indiens tredje kön. 

Ord och begrepp
hatbrott, hbtq, homosexualitet, samkönade  
äktenskap, lagstiftning, fördomar,  
diskriminering, mänskliga rättigheter

Frågor utifrån programmet
1 När blev samkönade äktenskap lagligt i 

Sverige respektive USA?
2 Gwen Patton är talesperson för  

Pink Pistols. Vad är det?
3 Hur påverkade skjutningen på natt- 

klubben Pulse hbtq-gruppen i USA,  
enligt Gwen?

4 Vad berättar Gwen om hur synen på  
hbtq har förändrats i USA från det att 
hon var ung?

5 Vilka grupper i samhället drabbas oftast 
av hatbrott i USA, enligt FBI:s statistik?

Arbeta vidare
6 Vad står hbtq för?
7 Vad är ett hatbrott och hur skiljer det sig 

från andra brott?
8 Enligt FBI:s statistik över hatbrott i USA 

kommer sexuell läggning eller könsi-
dentitet på tredje plats, efter rasism och 
främlingsfientlighet samt religiös tillhö-
righet. 
a Hur många hatbrott rör det sig om to-

talt i USA? 
b Hur många hatbrott sker i Sverige per 

år?
c Hur ser statistiken ut över hatbrott 

mot hbtq-personer i Sverige? Vad kom 
du fram till? Varför tror du att det är 
så?

9 Vilken hjälp finns att få om du blivit ut-
satt? Ta reda på vart du kan vända dig.

10 Det finns många normer som styr vad 
som är ett accepterat beteende i olika si-
tuationer. En är heteronormen. Ta reda 
på vad den innebär och försök att hitta 
exempel från media och i din vardag där 
den blir tydlig.

11 Läs mer om skjutningen på nattklub-
ben Pulse i Orlando. När hände det? Hur 
många dog? Vad är Pulse? 

12 Ta reda på mer om Pink Pistols. Hur ser 
deras verksamhet ut idag?

Hbtq – hatbrott
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Diskussionsfrågor
13 Vad beror det på, tror du, att hbtq-perso-

ner fortfarande inte kan känna sig säkra 
ens i föregångsländer vad det gäller hbtq-
rättigheter? Hur ser det ut i Sverige?

14 Varför tror du att hbtq-personer utsätts 
för hatbrott?  

15 Gwen är alltid beväpnad. Hon hänvisar 
till det andra tillägget i USA:s konstitu-
tion, som innebär rätten att försvara sig 
och äga vapen. Vad tycker du om detta?

På nätet
n RFSL
n Socialstyrelsen
n Forum för levande historia – hbtq,  

normer och makt
n MUCF, Myndigheten för ungdoms-  

och civilsamhällefrågor
n UMO
n YOUMO
n DO
n UNHCR
n Pink Pistols

Andra program från UR  
om hbtq-frågor och hatbrott
n Justitia, Hatbrott
n Hatbrott och utsatthet, UR Samtiden
n Elsa och Aron Modig, Makt hos mig
n Transbegreppet, Få syn på normerna
n Heteronormen, Få syn på normerna
n Ska jag säga hen eller den? PK-mannen
n Ibland skrattar jag åt bögskämt,  

PK-mannen
n Den undangömda transhistorien,  

Nationen
n 100 frågor om sex


