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Medlemsförslag 
om att tillåta sexuella minoriteter att donera blod 

Förslag 

Nordisk grön vänster föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att tillåta sexuella minoriteter att donera blod på samma villkor med andra 

medlemmar av befolkningen 

Bakgrund 

De flesta större städer i Norden ordnar varje år fester och parader som Pride för att 

fira mångfald och lika rättigheter. Ändå finns det många områden i samhället där 

olika medlemmar av befolkningen inte behandlas lika. Även om det stadigt råder 

brist på bloddonationer i de olika nordiska länderna får män som har sex med andra 

män inte donera blod på samma villkor som andra. Stigmatiseringen fortsätter fastän 

allt blod som doneras testas för sjukdomar som hiv, syfilis, hepatit B och hepatit C. 

Blod som tappas kontrolleras noggrant för att inte äventyra patientsäkerheten.  

 

Det finns flera potentiella blodgivare som vill dra sitt strå till stacken och hjälpa till att 

fylla ländernas blodlager. Vi i Nordisk grön vänster anser att vi behöver alla blodgi-

vare vi kan få. 

 

Med tanke på den forskning som gjorts och den testning det tappade blodet genom-

går är det inte rimligt att en man behandlas på ojämlikt som donator efter att ha haft 

sex med en annan man. Den svenska föreningen RFSL tycker att det bör räcka med 

en karenstid på 4 månader för en man som har haft sex med en annan man, vilket 

också borde påverka karenstiden för kvinnor som haft sex med en man som har haft 

sex med en annan man. Detta är ett alternativ som de nordiska länderna kunde un-

dersöka. Oberoende vilken karenstid som är gällande bör diskrimineringen gällande 

blodsdonation avslutas.  
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Nuuk, den 12 september 2018 

Christian Juhl (EL) 

Christian Poll (ALT) 

Håkan Svenneling (V) 

Kolbeinn Óttarsson Proppé (VG) 

Paavo Arhinmäki (vänst) 

Pauli Trond Petersen (T) 

Sofia Geisler (IA) 

Solfrid Lerbrekk (SV) 

Steinunn Þóra Árnadóttir (VG) 

 

 


