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Inledning

”Föreningen RFSL Stockholm ska ar-
beta för att främja och utveckla verk-
samheter och aktiviteter som tillgodo-
ser behov hos, eller bidrar till att skapa 
långsiktiga förbättringar i hälsa och 
livskvalitet för homo- och bisexuella 
kvinnor och män, transpersoner samt 
anhöriga.”

Detta är första paragrafen i RFSL 
Stockholms stadgar. Med denna por-
talparagraf täcks grunden för RFSL 
Stockholms existens, syftet med för-
eningen, in.

I stort sett all verksamhet i RFSL Stock-
holm syftar till att främja och förbättra 
homo-, bisexuella och transpersoners 
hälsa. Med alla dessa verksamheter 
når vi unga och äldre, tjejer, killar 
och andra, svenskar och nya svenskar, 
bögar, fl ator, bisexuella och transper-
soner. Genom kuratorsmottagningen 
och hiv-preventivt arbete påverkas 
på ett mycket direkt sett målgrupper-
nas välbefi nnande, psykosociala och 
kroppslig hälsa. Föreningsaktiviteter 
såsom stödgrupper, ungdomsverksam-
het, verksamhet för äldre medlemmar, 
medlemmar med olika etniskt ur-
sprung, idrottsverksamhet syftar alla 
till att främja välbefi nnande och hälsa 
samt att verka stödjande i identitets-
skapandet.
RFSL Stockholm har också en am-

bition att stärka föreningens sexual-
politiska arbete för ett samhälle där 
sexuell mångfald bejakas och där 
hot, diskriminering, trakasserier och 
liknande gentemot hbt-personer inte 
sker. Dessvärre har vi mycket arbete 
kvar för att nå dessa mål. Vi har sett 
skrämmande exempel på att hbt fortfa-
rande är mycket utsatt i Sverige. Åke 
Greens religiösa hets, attentaten mot 
hbt-ställen som Copacabana, nerslag-
na bögar eller utkastade fl ator. Därför 
måste vi kräva att polisen i Stock-
holm ordnar sin verksamhet så att de 
också kan motverka hot och våld mot 
homo-, bisexuella och transpersoner. 
Polisen bör också tydligare rekrytera 
öppet homo- och bisexuella poliser 
som kan arbeta brottsförebyggande 
och med internt och externt informa-
tionsarbete. Men även samhällets stöd 
till brottsofferjouren för homo- och bi-
sexuella måste utökas kraftigt.

RFSL Stockholm måste mer aktivt 
påverka Stockholms stad, Stockholms 
läns kommuner och Stockholms läns 
landsting att uppmärksamma hbt-per-
soner i skolan, vården, ungdomsgår-
den, på biblioteken, äldreomsorgen 
och liknande. Det handlar också om 
att landstinget och kommunerna i sin 
personalpolitik ska ta hänsyn till hbt-
frågor. Det är viktigt att påverka en-
skilda kommuner, direkt i verksamhe-
ten på exempelvis skolor och sjukhem 
eller genom att påverka ledningarna i 

företag och andra organisationer.
Kompetensen om homo- och bisexu-
ellas livsvillkor är fortfarande bristfäl-
lig hos många handläggare i offentlig 
verksamhet och motsvarande kompe-
tens om transpersoners livssituation är 
obefi ntlig. Detta får till följd att homo-
, bisexuella och transpersoner får ett 
sämre bemötande i sin vardag än andra 
i samhället. Detta måste förändras!

Till sist vill jag framhålla att vi satsat 
mer både på ungdoms- och invandrar-
verksamheterna jämfört med tidigare 
år. Vi har också särskilt lyft upp och 
prioriterat arbetet mot hedersrelaterat 
våld. Våra nya satsningar har företrä-
desvis varit på detta, men vi har ändå 
fortsatt övrig verksamhet som tidi-
gare. Aldrig har RFSL Stockholm haft 
så mycket verksamheter som under 
2004!

RFSL Stockholm är en mycket bra 
förening med kvalitativ verksamhet. 
Vi ska fortsätta bedriva arbetet för, 
om och av homosexuella, bisexuella 
och transpersoner i Stockholms stad 
och län. Därför är det med stolthet jag 
överlämnar denna verksamhetsberät-
telse!

Michael Silkesjöö
Ordförande RFSL Stockholm
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Föreningens styrelse

Föreningens styrelse har under året 
bestått av:

Michael Silkesjöö, ordförande
Susanne Gustafsson, vice ordförande 
Robert Möller, kassör
Michael Öberg, vice kassör 
Assar Andersen, sekreterare 
(avgick under året) 
Richard Hedström, ledamot
Carina Schultz, ledamot 
Charlotta Halldén, ledamot 
(avgick under året)
Marieth Genbäck, suppleant
Morgan Jonsson, suppleant
Ulla Carlsson, suppleant
Ole-Jörgen Persson, suppleant
Anna Fagerlund, suppleant

Revisorer:
Valda revisorer har varit Magnus 
Boström och Ingemar Carlsson samt 
auktoriserad revisor Lena Johnson. 
Suppleanter har varit Leszek Rozpedek 
och Markus Arvesjö Fagerholm.

Styrelsens arbete
Styrelsens arbete har skett på styrelse-
möten och i olika utskott. Till utskotten 
kan även personer väljas in som inte 
sitter i styrelsen. Gäller dock inte Au.

Sammanträden
Styrelsen har haft tio protokollförda 
sammanträden under 2004.

Arbetsutskottet (AU)
Susanne Gustafsson (ordförande), 
Morgan Jonsson (sekreterare), Mi-
chael Silkesjöö, Robert Möller och 
Richard Hedström har ingått i arbets-
utskottet.

Arbetsgivarrepresentanter har Susanne
Gustafsson och Robert Möller varit. 
Arbetsutskottet har lett arbetet med 
föreningens anställda personal under 
året. Vissa av dessa uppgifter, främst 
när det gäller arbetsledning, har ut-
skottet delegerat till kanslichef Jonas 
Tillberg. Jonas slutade på egen begä-
ran sin långvariga anställning inom 
föreningen i februari 2004. 
Fram till dess att nya förvaltningsche-
fen Katrin Odelius tillträdde i decem-
ber, har Susanne och Robert varit vi-
karierande arbetsledning.
AU har haft månatliga möten.

Föreningens bolag

RFSL Stockholms styrelse är aktieä-
gare i Huset på Sveavägen AB som 
förvaltar de lokaler föreningen hyr av 
staden. Utförlig verksamhetsberättelse 
lämnas till bolagsstämman. Bolaget 
hade under året en anställd, Martin 
Rothfjell (vaktmästeri). Bolaget har 
bland sina uppgifter haft att sköta lö-
pande underhåll och gemensamma in-
köp för att hyresgästernas arbetsplatser 
ska kunna fungera. I detta har ingått 
olika former av service av teknisk art 
liksom städning m.m.

Lokalerna härbärgerar fl er organisatio-
ner än RFSL Stockholm. På en trappa 
fi nns RFSL förbundet och RFSL Ung-
dom inhyrda och i bottenplanets res-
taurang fi nns klubben Rio.
Förutom dessa fi nns en rad andra or-
ganisationer. I lokalerna träffas bland 
annat Homosexuella Socialister, Ho-
mosexuella Socialdemokrater, Homo-
sexuella Liberaler, Gaymoderaterna, 
Föreningen Regnbågen, Ekho, Gaypo-
liserna, RFSL Socionomer, Anonyma 
alkoholister, Tupilak, Gay Camp och 
Viking Bears.

Under 2004 har mellanvåningen reno-
verats och nya rum för RFSL ungdom 
iordningställts på en trappa.

Amok AB som drev Tip Top gick i 
konkurs och nattklubben var stängd på 
grund av det i slutet av året. Avtal med 
ny entreprenör slöts.

Föreningens 
medlemsantal

ViViV d verksamhetsårets slut hade fören-
ingen 1449 medlemmar, vilket är en 
minskning med 54 medlemmar. Av med-
lemmarna var vid årets slut 40% kvin-
nor och 59% män. Andelen kvinnor har 
under året ökat med 2 procentenheter. 
1% av medlemmarna har valt kategorin 
”annat”, ”inget” eller lämnat blankt på 
uppgiften om könstillhörighet.

Föreningens anställda

Föreningen har under hela eller delar 
av 2004 haft följande personer anställ-
da på hel- eller deltid:

Maria Ahlsdotter, kurator 
Veronica Berg, skolinformation
Ann Colleen, kurator
Camilla Haglund, föreningshandläg-
gare (slutade i september)
Pablo Leiva, invandrarkonsulent och 
Infoglis
Anneli Svensson, kurator 
Jonas Tillberg, kanslichef (slutade i 
februari)
Marie Carlsson, projektledare (bör-
jade i mars)
Carl Pether Wirsén, kurator
Björn Rönnholm, föreningsassistent
Jessica Nyström, föreningshandläg-
gare (började i september)
Nicklas Dennermalm, hivhandläggare 
(började i april)
Jaime Vieyra-Poseck, journalist Infog-
lis (började i oktober)
Katrin Odelius, Förvaltningschef (bör-
jade i december)

Anställda i föreningens bolag redovi-
sas i dessas förvaltningsberättelser.

Utöver detta har föreningen haft arv-
oderad personal för bland annat skol-
informationer, kondomutdelning och 
ledande av start- och föräldragrupper. 
Antalet arvoderade under uppgår till 
112, en ökning med sex personer.

Kvartalsmöten har skett fyra gånger 
under året vid vilka personal och sty-
relse mötts för att diskutera arbetsfor-
mer och utveckling.

Regnbågspriset 
och Rosa tisteln

Under invigningen av Stockholm 
Pride delades RFSL Stockholms tra-
ditionsenliga priser Regnbågspriset 
(före detta Guldlambdan) och Rosa 
Tisteln ut. 

Regnbågspriset delades i år ut till 
Radio Stockholm. Motiveringen löd: 
”På ett förtjänstfullt sätt, genom sina 
handlingar och ställningstaganden har 
påverkat utvecklingen i positiv rikt-
ning för homosexuella, bisexuella och 
transpersoner, både inom företaget och 
som opinionsbildare.”

Rosa Tisteln gick UD med motivering: 
”För sin passivitet i internationella 
kontakter, undermålig hbt-kompetens 
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bland sin personal och ambassader-
nas bristfälliga rapporter om situatio-
nen för homosexuella, bisexuella och 
transpersoner i världen”.

Prisutdelningen fi ck uppmärksamhet i 
radio, tv och press. Ordföranden Mi-
chael Silkesjöö blev med anledning 
av prisutdelningen intervjuad i Radio 
Stockholm 103.3, Radio P4 Stockholm, 
TV4 Nyheterna, SVT, DN samt ABC.

Kuratorsmottagningen

Under år 2004 har fyra kuratorer varit 
anställda för att med sammanlagt två 
heltidstjänster ta emot klienter på för-
eningens kuratorsmottagning.

Kuratorerna har under året haft ge-
mensam handledning om två timmar 
varannan vecka. Kuratorerna har haft 
gemensamma veckomöten under året.

Individuella stödkontakter
Antalet bokade besök uppgick under 
året till drygt 1.375 stycken. Samman-
lagt har 215 personer träffat någon av 
kuratorerna, varav 127 kvinnor och 81 
män. Kuratorerna träffade under året 
17 transpersoner. Kuratorerna har träf-
fat sammanlagt 21 par. Under året träf-
fade kuratorerna även nio föräldrar till 
homo- bisexuella och transpersoner 
för enskilda samtal. 

Utöver dessa kontakter har invandrar-
konsulenten och brottsofferverksam-
heten haft ett stort antal besök som 
redovisas separat under dennes avsnitt. 
Besöken på kuratorsmottagningen kan 
huvudsakligen delas in i två grupper: 

Rådgivning
Personlig rådgivning innebär samtal 
av mindre djupgående karaktär av mer 
informativt slag där man får svar på 
allt ifrån juridiska spörsmål till hän-
visningar till RFSLs aktiviteter. Även 
samtal som handlar om att få stöd i 
sin komma ut-process har förts. Vida-
rehänvisning har skett såväl till andra 
verksamheter inom RFSL, som till 
andra institutioner och organisationer 
där man haft kompetens inom aktuellt 
område.

Samtalskontakter av stödjande eller 

psykoterapeutisk karaktär 
Till skillnad mot rådgivningssamtal 
handlar stödsamtal om den besökan-
des psykosociala behov. Stödsamtalen 
kretsar ofta kring frågor om identitet 
och självbild som homo- och bisexu-
ell, eller transsexuell, och metoden 
kan vara av rent stödjande eller av mer 
psykoterapeutisk karaktär. Samtalen 
kan pågå kontinuerligt under en längre 
tid, vilket ger klient och kurator möj-
lighet att utveckla tankegångarna, de-
fi niera den sökandes problem och hitta 
lösningar på dessa. De längre kontak-
terna kan handla om relationsproblem, 
ensamhet, utanförskap, missbruk, se-
parationsångest eller självmordstan-
kar. I längre samtalskontakter där kon-
tinuiteten i besöken blir en viktig ram 
och trygghet, kan syftet vara att belysa 
besökandens egna resurser genom pe-
dagogisk påverkan för att till exempel 
öka insikter om hur man fattar viktiga 
beslut. Vid individuella samtal och 
parsamtal kommer kuratorerna ofta 
in på säkrare sex och hiv. Vid mötet 
med personer som bär på hiv förs även 
samtal kring det egna förhållningssät-
tet till sjukdomen. Samtal förs till ex-
empel kring tankar om biverkningar av 
bromsmediciner, rädsla för att smitta 
andra och synen på den egna hälsan.

Några målgrupper återkommer i kura-
torernas verksamhet; till exempel ton-
åringar och vuxna kvinnor och män på 
väg att komma ut och som är i behov 
av psykosocialt stöd. Homosexuella 
par vänder sig inte sällan till kura-
torsmottagningen istället för till kom-
munens familjerådgivning. Dessutom 
är kuratorsmottagningen den enda in-
stans som vänder sig till föräldrar till 
homosexuella barn och som är i behov 
av att bearbeta sin egen inställning till 
barnets homosexualitet. 

Telefonrådgivning
Kuratorerna har under året haft ett 
stort antal telefonsamtal. Genom e-
post har under året mottagits cirka 500 
meddelanden med förfrågningar och 
funderingar till, samt tidsbeställningar 
hos, kuratorerna. Samtalen, både per 
telefon och e-post, har främst utgjorts 
av homo- och bisexuella kvinnor och 
män, transpersoner samt föräldrar till 
homo- och bisexuella barn. Den främ-
sta anledningen till kontakt är behovet 
av psykosocialt stöd. Vidare efterfrå-

gar många information om homo- och 
bisexuallitet samt det transrelaterade 
området i allmänhet eller utifrån spe-
cifi ka situationer. Många telefonsam-
tal är av konsultativ karaktär.

Handledning av arvodister och 
aktivister
Under året har kuratorerna kontinuer-
ligt handlett och stöttat ett antal akti-
vister och arvodister som verkar inom 
grupper och verksamheter som erbju-
der psykosocialt stöd av någon form. 
Kuratorerna har bland annat varit med 
och utbildat nya telefonarbetare till 
Linje 59, handlett ett antal skolinfor-
matörer då behov framträtt samt varit 
delaktiga i utvecklingsarbetet kring 
startgrupperna.

Konsultativt arbete
Utöver homo- och bisexuella kvinnor 
och män och/eller transpersoner tas 
kuratorsmottagningens expertis i bruk 
av de som i sitt yrke kommer i kontakt 
med målgruppen. Personal inom öp-
penvårdspsykiatri, ungdomsmottag-
ningar, skolhälsovård, elevvårdsper-
sonal samt missbruksenheter saknar 
ibland den kunskap om homosexuali-
tet som behövs för att kunna bemöta 
homosexuella klienter eller patienter. 
Personal från sådana instanser vänder 
sig därför ofta till kuratorerna. I för-
sta hand söker kuratorerna i dessa fall 
förmå behandlande instans att själv 
tillskansa sig den grundläggande kun-
skap som har att göra med homo- och 
bisexuella och/eller transpersoners liv 
och identitet. 

Stödgrupper
Genom sin funktion får kuratorerna 
inblick i olika typer av stödbehov. Ku-
ratorerna medverkar till att stöd- och 
samtalsgrupper skapas. Kuratorerna 
har också kontinuerlig kontakt med 
dessa verksamheter så att de utvecklas 
på ett för grupperna ändamålsenligt 
sätt. Se vidare under rubriken ”Stöd- 
och nätverksgrupper”.

Behandlardagen
I november genomförde kuratorsmot-
tagningen en dag då behandlare/tera-
peuter från en rad olika verksamheter 
träffades på RFSL Huset för att dela 
erfarenheter och knyta nya kontak-
ter. Såväl privatpraktiserande tera-
peuter som personal från bland annat 
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Venhälsan, Psykhälsan och Maria 
Beroendecentrum bjöds in och totalt 
deltog cirka 35 personer. Dagen gav 
kuratorsmottagningen en möjlighet 
att presentera sin verksamhet, sam-
tidigt som tillfället även utgjorde 
en värdefull möjlighet att komma i 
kontakt med verksamheter och per-
soner som kan vara till stor hjälp för 
de klienter som kommer till mottag-
ningen. Dagen var mycket uppskattad 
av såväl arrangörer som deltagare och 
önskningar uttalades om att RFSL 
Stockholm även i fortsättningen skall 
arrangera liknande träffar.

Extern utbildning och 
information
Vid ett 30-tal tillfällen har personal 
från RFSL Stockholms kuratorsmot-
tagning medverkat vid yrkesutbild-
ningar eller utbildningsdagar för redan 
yrkesverksamma. Under verksamhets-
året har kuratorerna bland annat utbildat 
blivande förskollärare, gymnasielärare, 
fritidspedagoger, grundskolelärare, 
kamratstödjare, omsorgspersonal kamratstödjare, omsorgspersonal kam samt 
personal på ungdomsmottagningar och 
inom socialtjänsten. Personal har även 
utbildat RFSU Stockholms blivande 
skolinformatörer i hbt- kunskap. Fö-
reläsningar har också hållits i Lands-
tinget förebygger aids, LAFA, grund-
utbildning ”Fakta och perspektiv på 
ungdom, sexualitet och hiv/aids”.

Utöver detta har personal genomfört 
utbildningar och föreläsningar som 
skett på Karlstad universitet, Gärde-
skolans elevvårds-team, RFSU/LAFA:
s utbildning om unga kvinnors sexua-
litet, Stockholms stads utbildningsför-
valtning, Musikhögskolan Stockholm, 
Folkälsoinstitutet via Folkhälsostäm-
man, Lärarhögskolan i Stockholm, 
Socialhögskolan i Stockholm, Kärlek-
sakuten, Sigtuna folkhögskola, Läns-
hälsolaget i Gävle-Sandviken, Läns-
hälsolaget i Östergötland samt LAFAs 
kurser.

Brottsofferverksamheten
Se även Telefonjourer

Individuella stödkontakter
41 personer haft möjlighet att gå i sam-
tal hos kurator tack vare bidrag från 
Brottsofferfonden. Längden på sam-
talsserierna varierar från tio samtal till 

ett års konsultation. Könsfördelningen 
här är jämn. 

Utåtriktat arbete
Det utåtriktade arbetet har bestått av 
25 föreläsningar runt om i landet för 
poliser, jurister, sjukvården, social-
tjänst med fl era. Brottsofferjouren 
har även deltagit vid hearings med till 
exempel Näringsdepartementet och 
Stockholms sjukvårdspolitiker. 

Ett stort antal massmediala insatser 
har gjorts i radio, TV och tidningar. 
Under året har också sju forskare fått 
information. Annonsering har gjorts i 
gaymedia samt i Brottsofferjourernas 
Riksförbunds tidning och utdelning av 
reklammaterial har skett i olika offent-
liga sammanhang. 

”Att läka och vara säker”, en tvåda-
garskurs i personlig säkerhet.
Kursen hölls två dagar i november för 
våldsutsatta hbt-kvinnor med Amanda 
Golert som instruktör. 12 personer del-
tog. Utvärderingen visade att alla, utan 
undantag, var nöjda.

Hedersförtryck
Detta är ett projekt som är riktat mot 
hbt-ungdomars utsatthet för s.k. he-
dersförtryck. Projektet sattes igång i 
april och avrapporterades den 15 no-
vember

Målen för projektet är att:
1. Kartlägga förekomsten, samt hur  
 man gjort om man mött denna pro 
 blematik till exempel. i Social  
 tjänsten
2. Utöka kunskaperna om hbt-ung- 
 domar och hedersförtryck
3. Ta fram arbetsmodeller
4.  Fortsätta att möta brottsoffer

920 personer i Stockholms län upp-
delat på 26 föreläsningar, har fått en 
tretimmars utbildning kring hbt-ung-
domar och deras eventuella utsatthet 
för hedersrelaterat våld. 
Hittills kan vi se en tendens av att polis, 
socialarbetare, ungdomsmottagningar 
med fl era inte märkt sig möta hbt-
ungdomar utsatta för hedersförtryck. 
Endast några enstaka fall har utkristal-
liserat sig. ”Man har varit blind” säger 
man. Utbildningsbehovet är stort.

Utåtriktad hiv/STI-
preventiv verksamhet

RFSL Stockholm har under året haft en 
anställd med ansvar för primärpreven-
tiva program mot män som har sex med 
män (MSM). Syftet med programmen 
är att minska spridningen av hiv och 
andra STI, och beskrivs nedan. Utöver 
detta har RFSL Stockholms personal 
och verksamhet i alla sina delar arbetat 
med olika aspekter av hälsofrämjande 
arbete på individ- och gruppnivå. Det-
ta arbete syftar till att stärka och stödja 
MSM för att öka känsla av samman-
hang, social delaktighet och sociala 
nätverk. Detta ingår i preventionsarbe-
tet som ett led att på sikt stärka hälsa 
och bidra till att uppnå och bibehålla 
beteende- och attitydförändringar.

Som en del av arbetet utför RFSL 
Stockholm konsultativt arbete för oli-
ka myndigheter på olika nivåer. 

Primärprevention 
Kondomleverantörerna
Sedan 1988 har RFSL Stockholm ar-
betat utåtriktat i gruppen MSM för att 
tillhandahålla information och kon-
domer i syfte att öka andelen skyd-
dade samlag, för att på så sätt minska 
spridningen av främst hiv, men även 
andra sexuellt överförbara sjukdomar. 
Denna verksamhet drivs sedan ett par 
år tillbaka under namnet ”Kondomle-
verantörerna”. 

Arbetet med Kondomleverantörerna 
har bedrivits på arenor som besöks av 
målgruppen med syfte att på ett nära 
och konkret sätt nå ut med redskap för 
och attitydpåverkande material kring 
säkrare sex. Nio män har under året ut-
bildats för och arbetat med verksamhe-
ten. Arvodering utgick för de patruller 
som under sommarmånaderna besökte 
barer och klubbar under kvällstid. Un-
der sommarprojektet delades det ut 
cirka 6.000 kit med totalt 12.000 kon-
domer, glidmedel och information. 

Kondomleverantörerna jobbade även 
under Världsaidsdagen och delade ut 
cirka 2.000 kondomkit med glidmedel 
och information.

Outreachverksamheten
Genom bidrag från Stockholms stad 
kunde i år samma goda nivå på när-
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varo och exponering av kondomer och 
glidmedel ske på några av de mest in-
tressanta arenorna vad gäller primär-
prevention, nämligen videoklubbarna. 
Totalt har sju arenor ingått i verk-
samheten. Cirka 150.000 kondomer 
och 50.000 glidmedelsförpackningar 
har distribuerats av frivilligarbetande 
män. 

Ett broschyrställ har använts för att 
sprida information om bland annat
• Hiv – behandlingar och smittsam 
 het
• Alkohol, droger och sex
• Syfi lis
• Säkrare sex 
• Kondomer och glidmedel
• Resonemang kring att berätta om  
 hiv-status

Kondomprenumeration
Under året har 300 prenumeranter fun-
nits som adressater i RFSL Stockholms 
kondomutskicksprojekt. Prenumeran-
ter erhåller regelbundet ett utskick med 
kondomer och glidmedel kostnadsfritt. 
Endast män bosatta i Stockholm får 
tillgång till servicen. Utskick med kon-
domer och informationsmaterial har 
skett tre gånger under år 2004. 

Invandrarverksamhet

En invandrarkonsulent har ansvarat 
för verksamheten, vilken kan delas 
upp i fyra delar: informationsarbete, 
individuella stödkontakter, sekun-
därprevention för hiv-positiva, icke 
svensktalande och deras anhöriga och 
arbete med spansktalande homo- och 
bisexuella samt transpersoner i Stock-
holm. Sammanlagt hade RFSL Stock-
holm kontakt med invandrare från 29 
olika länder under år 2004.

RFSL Stockholm tillsammans med 
Statens Folkhälsoinstitut (FHI) arrang-
erade två träffar för Internationella 
Nätverk mot hiv/aids som fi nns inom 
FHI. Vid dessa träffar presenterade 
RFSL Stockholm sitt arbete och de-
lade med sig av sina erfarenheter inom 
sitt arbete inom hiv/aids och STI. 

Sekundärprevention hiv
Genom invandrarkonsulenten bedrivs 
viss sekundärprevention riktad till 
främst spansktalande och andra icke 

svensktalande hiv-positiva och deras 
anhöriga. Detta sker huvudsakligen 
genom rådgivande samtal om behand-
lingar samt läkarbesök på Venhälsan, 
Karolinska och Huddinge sjukhus i 
Stockholm. 

Informationsarbete 
Under år 2004 publicerade RFSL 
Stockholm för nionde året Infog-
lis (IG), ett informationsblad helt 
på spanska om identitet, hiv/aids/
STI och homo-, bisexuella och/eller 
transsexuella kvinnors och mäns livs-
villkor. Under året publicerades sam-
manlagt tre nummer av IG. Infoglis 
skickas till över 100 organisationer 
för spansktalande i hela landet, till 
medlemmar i f.d. GLIS, RFSLs lo-
kalavdelningar och andra liknande 
organisationer i Sverige och utlandet. 
Upplagan varierar mellan 1.000 till 
1.200 exemplar vid varje utgivnings-
tillfälle. Från och med oktober 2004 
är Jaime Veyra-Posek anställd deltid 
som redaktör för IG. IG har också 
hemsida på Internet med adressen 
www.infoglis.com

Individuella stödkontakter
RFSL Stockholms invandrarkonsulent 
hade under året 420 samtal med homo- 
och bisexuella män och kvinnor samt 
transpersoner från Algeriet, Argentina, 
Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Estland, Finland, 
Irak, Iran, fd Jugoslavien, Kuba, Liba-
non, Marocko, Mexiko, Peru, Polen, 
Ryssland, Spanien, Syrien, Sverige, 
Surinam, Turkiet, Uganda, Uruguay 
och Venezuela. 64 besök gjordes av 
kvinnor, 305 av män. 43 av besöken 
gjordes av transkvinnor, 18 var par-
samtal med män och sex var parsamtal 
med kvinnor. Fem var parsamtal med 
en man och en kvinna.

459 personer har kontaktat RFSL 
Stockholms invandrarkonsulent via 
Internet. En del av dessa kontakter 
har vidarehänvisats till andra lämpliga 
instanser. Cirka 450 telefonsamtal har 
tagits emot med frågor rörande homo- 
bi- och transsexualismen samt hiv. 
Arbetet har huvudsakligen rört sexuell 
identitet, socialfrågor, migration samt 
hiv/STI. Arbetet med hiv har varit in-
riktat på såväl primärprevention som 
stöd till hiv-positiva och sekundärpre-
vention.

Invandrarkonsulenten har fortsatt ta 
emot samtal på RFSL Stockholm och 
följa med personer till läkare, polis, in-
vandrarmyndigheter och andra institu-
tioner och myndigheter om så behövs.

Pablo Leiva har tillsammans med 
Stig-Åke Petersson, sakkunnig i asy-
lärenden, arbetat med stöd till asylsö-
kande. De har varit behjälpliga med 
stöd, råd och hjälp i processen att söka 
asyl i Sverige samt med annan juridisk 
hjälp. Under året har 80 asylsökande 
sökt hjälp via RFSL Stockholm.

Arbete med latinamerikaner i 
Stockholm
Utöver informationsarbete och indivi-
duella stödkontakter har RFSL Stock-
holms invandrarkonsulent fortsatt sitt 
arbete med spansktalande hbt-perso-
ner i Stockholm. Under året har åtta 
träffar arrangerats under namnet ”La-
tino Kvällen”.

Retrovir@rt
RFSL Stockholm med stöd av FHI 
arrangerade den ”Internationella 
Aidsdagen” (1 december) med en ut-
ställning tillsammans med personer 
med chilensk bakgrund, de visade 
sitt engagemang under fyra dagar och 
stödde hiv-drabbade människor. De 
synliggjorde situationen av invandrare 
i förhållandet till hiv och samhället. 
Många tycks idag ha glömt bort döds-
ångesten som bröt ut vid aidsepidemin 
under 80-talet.

Samarbete med Radio Futuro
RFSL Stockholm via invandrarkonsu-
lenten samarbetade med Radio Futuro 
i programmet ”Galería Musical” på 
måndagar under fyra månader med in-
formations om hiv/aids och STI samt 
sexualitet, socialfrågor, migrationsfrå-
gor och asylfrågor.

Ungdomsverksamhet

Projektet ”Någonstans går 
gränsen”
Under året har föreningen haft en pro-
jektanställd för att driva det av Statens 
folkhälsoinstitut fi nansierade projektet 
”Någonstans går gränsen”. Målsätt-
ningen för projektet har dels varit att 
säkerställa, utöka och utveckla den 
befi ntliga ungdomsverksamheten och 
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dels att utveckla nya metoder för att 
arbeta preventivt mot homofobi på 
arenor där ungdomar träffas. Samt att 
arbeta identitetsstödjande med hbt- 
ungdomar där det skapas sociala sam-
manhang och där det genom det iden-
titetsstärkande arbetet förankras ett 
säkrare sexbeteende, sprids kunskap 
om hiv/STI. De ungdomsverksamheter 
som ingått i projektet är IHU, Blatte-
pojkarna, Blattefl ickorna och Linje 59, 
se vidare under grupper. En referens-
grupp har tillsammans med projektle-
daren arbetat fram en fi lmpedagogisk 
föreläsning som syftar till att sprida 
lärarhandledningen ”Någonstans går 
gränsen”. En lärarhandledning om kön, 
sexualitet och normer i unga männis-
kors liv och öka kunskap kring metoder 
att arbeta förebyggande mot homofobi 
på arenor där ungdomar möts. 

IHUM-projektet
Under året avslutades ett samarbets-Under året avslutades ett samarbets-Under
projekt mellan RFSL Stockholm och 
Landstingets centrum för sexualitet och Landstingets centrum för sexualitet och Landstingets centrum
hälsa (LAFA). Syftet med projektet var 
primärt att höja kompetensen hos perso-
nal vid ungdomsmottagningar runt om i 
Stockholm rörande unga hbt-personer. 
Projektet kom att omfatta ett antal ut-
bildningsdagar och lika många upp-
följningsdagar. Inbjudningar gick ut till 
samtliga mottagningar i Stockholm och 
intresset var mycket stort. Sammanlagt 
deltog 33 av 37 möjliga mottagningar 
och cirka 100 personer vid utbildnings-
dagarna. Utvärderingarna visade att 
upplägget varit mycket uppskattat och 
att den upplevda behållningen varit stor. 
Via projektet knöt personal från RFSL 
Stockholm mycket värdefulla kontakter 
med olika mottagningar vilket lett till en 
större möjlighet att utnyttja varandras 
kunskaper i arbetet med ungdomar.

Skolinformation 

RFSL Stockholm har under året be-
drivit sedvanlig skolinformation och 
utbildningar till studerande på högsta-
die- och gymnasieskolor, universitet 
och andra vuxenutbildningar. Under 
året har föreningen haft en person, som 
har ansvarat för skolinformationsverk-
samheten, anställd på heltid.

Totalt genomfördes 177 informations-
tillfällen under verksamhetsåret, vilket 

är i princip samma antal som 2003 (179 
stycken). Under året har informatörerna 
träffat cirka 500 klasser/grupper, vilket 
innebär att cirka 13.000 elever/perso-
ner har tagit del av vår kunskap.

Högstadier, gymnasieskolor 
samt övriga
Av det totala antalet informationstill-
fällen har 122 besök gjorts på 106 oli-
ka högstadieskolor och 55 besök på 28 
olika gymnasieskolor. Detta innebär 
att vi under året informerade på 25 % 
av alla gymnasie- och högstadiesko-
lor i Stockholms län. Högstadie- och 
gymnasieskolor är alltså fortfarande 
våra största uppdragsgivare. Under 
året besökte vi även andra verksam-
heter, till exempel frivilliga ungdoms-
grupper, folkhögskolor, fritidsgårdar 
och mellanstadieskolor. 60 minuter är 
fortfarande den vanligaste längden på 
informationstillfället.

Marknadsföring mot skolor
Det planerade utskicket till högstadie- 
och gymnasieskolor i Stockholms län, 
genomfördes inte under året. Detta på 
grund av två anledningar, dels att vårt 
broschyrmaterial behövde uppdateras 
och nytryckas, dels har vi arbetat med 
att utöka vårt adressregister så att vi 
fortsättningsvis kan nå alla högstadie- 
och gymnasieskolor i länet. 

Utbildning av informatörer
Under det gångna verksamhetsåret har 
den sedvanliga informatörsutbildning-
en genomförts under hösten. 
Utbildningen omfattade 38 timmar. 13 
personer genomgick utbildningen, åtta 
kvinnor och fem män. Medelåldern på 
de nya informatörerna var 25 år. Den 
yngsta var 20 år och de äldsta 29 år. 

Verksamma informatörer
2004 var ett år då informatörsgrup-
pen var under förändring. Flera av de 
informatörer som arbetat ett antal år 
valde av olika anledningar att avsluta 
sitt informatörsarbete. De informatö-
rer som gick informatörsutbildningen 
hösten 2003 var tillsammans med någ-
ra informatörer som arbetat längre, de 
som informerade under året. Samman-
lagt informerade 35 personer inom ra-
men för skolinformationsprogrammet. 
Av dessa var 17 kvinnor och 18 män. 
Vid alla tillfällen utom två uppfyllde 
vi vårt mål att informationerna ska 

genomföras av en man och en kvinna. 
Antalet aktiva informatörer låg under 
året runt cirka 20 stycken.

Fortbildning av informatörer
Den skolinformationsansvariga har 
under året deltagit vid ett fl ertal infor-
mationstillfällen i syfte att handleda 
informatörerna i deras arbete.

Under året har sju informatörsträffar 
anordnats. Två träffar var så kallade so-
ciala träffar inför varje termin, på vilka 
skolinformatörerna bland annat fi ck till-
fälle att diskutera sin roll som skolinfor-
matörer med varandra. Tre träffar hade 
mer karaktären av fortbildningsträffar. 
Av dessa var den ena ett samarbete med 
RFSU Stockholms informatörer och 
innehöll ett föredrag om ”s/m”. De öv-
riga två fortbildningsträffarna hade te-
mat ”HBT-frågor och trosuppfattnigar” 
samt ”härskartekniker”. Återstående 
två träffar var två avslutningsträffar, 
förlagda i slutet av varje termin. 

Transinkludering i skolinforma-
tionsverksamheten
Under året har vi utifrån förbundets 
riktlinjer sett över vårt informations-
material och vår informatörsutbildning 
gällande transinkludering. Vi uppfyller 
samtliga av förbundets riktlinjer.

Skolinformationsmaterial
Den skolinformationstidning som un-
der verksamhetsåret 2002 producera-
des av RFSL Stockholm och RFSL-
rådgivningarna i Göteborg och Malmö, 
på uppdrag av förbundets hivkansli har 
under året distribuerats till samtliga 
elever/personer som lyssnat på våra 
skolinformationer, som ett komplement 
till själva skolinformationen. 

Under året har vi även, i samarbete 
med Linje 59, beställt karameller med 
telefonnumret till Linje 59 samt Linje 
59s nya hemsideadress tryckt på om-
slagspappret. Dessa har börjat distri-
bueras på skolinformationerna under 
året. Även dessa är ett komplement till 
skolinformationen.

Studiebesök och specialarbeten
Ett stort antal elever och studenter 
kontaktar RFSL Stockholm varje år 
för att få material till uppsatser och 
specialarbeten. Flera av dessa elever 
ber även att få komma på studiebesök 
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eller göra intervjuer. I mån av tid och 
resurser tillgodoser personalen dessa 
önskemål.

Personalen har dessutom vid ett antal 
tillfällen mottagit studiebesök och haft 
information om arbetet för internatio-
nella delegationer.

Telefonjourer

RFSL Stockholm drev under år 2004 
tre olika telefonjourer, varav en var 
specialiserad på unga uppringare (Lin-
je 59) och en på brottsoffer. 
Alla tre var öppna för såväl män som 
kvinnor, och två av tre bemannades av 
ideellt arbetande medlemmar.

Linje 59
Sedan 1990 har RFSL Stockholm dri-
vit en telefonjour särskilt riktad till 
unga bi- och homosexuella. LAFA har 
under året fi nansierat framtagningen 
av en hemsida www.linje59.se och från 
och med hösten 2004 även arvodering 
till linjearbetarna. Folkhälsoinstitutet 
har bekostat telefonkostnader. Annon-
sering i ungdomsmedia svarar LAFA 
för, liksom av marknadsföringsmate-
rial. Folkhälsoinstitutet har bekostat 
annonsering i studentkataloger samt 
annonsering på Internet. 

2004 har för Linje 59 varit ett år där 
det blivit ett uppsving i antalet volon-
tärer på linjen, som var runt 15 vid 
årets slut. Vad gäller antalet samtal på 
linjen har dock den tidigare nedåtgå-
ende trenden förstärkts. För statistik 
hänvisas till särskild rapport för Linje 
59. Se www.rfl s.se/stockholm.

En utbildning för nya linjearbetare har 
hållits under året, där nya medarbetare 
efter intervju antagits och utbildats för 
telefonjourverksamheten.
Kontinuerliga återträffar har hållits 
med gruppen.

Brottsofferjouren
Telefonjouren har haft 250 öppetkväl-Telefonjouren har haft 250 öppetkväl-T
lar. Fördelningen bland dem som kon-
taktat oss är 60% män och 40% kvin-
nor. Samtalen är fördelade på våld som 
handlar om hatbrott, våld i relationer, 
hedersförtryck, våld under uppväxten 
med mera. Även anhöriga till offer hör 
av sig.

Jourhavande vän
Liksom tidigare år uppskattas samtals-
frekvensen till cirka 1.300 varav 
cirka 800 var riktiga samtal.
Innehållet i samtalen är samlevnads-
problem, ensamhet och bisexualitet. 
Ofta får vi också hänvisa till andra 
grupper-/föreningar eller tipsa om oli-
ka ställen att träffas på. Samtalsläng-
den varierar från några minuter till en 
timme eller mer. 

Jouren har hållit tio protokollförda 
möten. I oktober hade vi en helgkon-
ferens där vi dels hade inbjudit Staffan 
Hallin att föreläsa om HIV och andra 
smittsamma sjukdomar och dels dis-
kuterade vi vår verksamhet och hur vi 
skall synas mera i media.

Jourhavande Vän bestod av 19 medlem-
mar vid årets början. 14 män och fem 
kvinnor. Under året har vi haft ovanligt 
stor omsättning av medlemmar. Sju 
har slutat och tre har tillkommit. Vi är 
alltså sammanlagt 15 medlemmar i de-
cember (13 män och två kvinnor).

Stöd och samtalsgrupper

Snakkegrupper 
Snakkegrupperna är till för lesbiska 
och bisexuella kvinnor med behov av 
att träffas i en förtroendefull miljö för 
utbyte av tankar och erfarenheter. I en 
snakkegrupp får kvinnorna tillfälle 
att dela sina upplevelser med andra i 
samma situation, vilket kan ge ökad 
självkänsla och nya vänner. Sedan 
1985 har nya snakkegrupper regelbun-
det startats. Under 2004 har fyra nya 
snakkegrupper initierats. Grupperna 
leds i inledningsskedet av kuratorerna 
som efter en given modell är med de 
första tre träffarna. Tanken är att grup-
pen, om den så önskar, skall fortsätta 
träffas på eget initiativ efter detta. 
Samtliga grupper som startats under 
2004 har valt att fortsätta ses. Grup-
perna hade cirka tio deltagare var.

Grupperna har inga åldersgränser och 
under året har åldern på deltagarna va-
rierat mellan 20 och 58.

Bikvinnogruppen
Gruppen var till för kvinnor som ville 
prata med andra kvinnor om birelate-
rade ämnen. Deltagarna behövde inte 

identifi era sig som bisexuella för att 
vara med. Även deltagare som undrar 
över sin sexuella identitet har varit väl-
komna. De som deltagit har mestadels 
varit kvinnor som identifi erat sig som 
bisexuella. Gruppen var öppen och 
nya medlemmar togs löpande in. En 
ledare fanns med på träffarna. Delta-
garna träffades en gång i månaden på 
Huset och varje träff hade ett särskilt 
tema. Ämnen som förekommit har 
varit till exempel; vem är bisexuell, 
är bisexualitet en trend, öppenhet och 
synlighet, förebilder, bifobi, relatio-
ner, monogami och polygami samt att 
komma ut. Cirka tio kvinnor har delta-
git i gruppen. Åldern på deltagarna har 
varierat mellan 30 och 60 år. Gruppen 
har nu beslutat sig för att lägga ner sig 
själva på grund av låg tillströmming 
av nya deltagare och de som gått un-
der året har inget större behov längre 
av gruppen.

Föräldrar med homo & bisexu-
ella barn 
Grupperna är till för föräldrar som 
behöver stöd i sin process att hitta ett 
förhållningssätt till sina barns bi- eller 
homosexualitet. Hösten 2004 startade 
en ny föräldragrupp med åtta deltaga-
re. Gruppen är beräknad att löpa även 
över våren 2005. Denna grupp har 
mötts i studiecirkelform där föreläsare 
har tagits in som ur olika aspekter ta-
lat om homosexualitet. Ämnena har 
handlat om komma ut-process, mino-
ritetskap, hiv- och aids-frågor samt ut-
vecklingspsykologi, vilket har bidragit 
till en större förståelse för barnens liv. 
Grupperna har letts av Ann Colleen 
tillsammans med Carl Pether Wirsén.

Startgrupper 
Startgrupperna är en serie träffar med 
en veckas mellanrum där bi- och ho-
mosexuella får tillfälle att dela erfa-
renheter med andra ungdomar. För-
sta träffen är öppen. Gruppen stängs 
sedan och arbetar tillsammans fyra 
gånger efter en metod som syftar till 
att stärka självkänsla och ge möjlighet 
för erfarenhetsutbyte och skapande 
av sociala nätverk. Arvoderade ledare 
följer gruppen och ser till att alla får ut 
något av att vara med 
Marknadsföring sker genom hbt-me-
dia, ungdomsmottagningar, skolhälso-
vård och föreningens kuratorer. Under 
året har tre serier genomförts. 
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Startgrupp ung
Sammanlagt har 34 ungdomar på detta 
sätt skapat sig en början till sociala 
nätverk och kunnat hämta stöd hos 
andra ungdomar. Andelen som följer 
hela serien, dvs. kommer tillbaka alla 
fyra gånger, är mycket hög. Utvärde-
ringar visar att denna form av samvaro 
med andra ungdomar uppfattas som 
mycket viktig. Utvärderingarna visar 
också att deltagarna genom grupperna 
dels kraftigt har utvecklat sitt sociala 
nätverk, dels att de tycker att det är 
lättare att vara bi- eller homosexuell 
efter det att de deltagit i grupperna. 
Oftast utnyttjas möjligheten som start-
grupperna erbjuder under ett intensivt 
skede av komma ut-processen, och 
många använder gruppen som stöd för 
att komma ut för familj och vänner. 
Under året har dessa ledare utgjorts 
av Håkan Canberger och Malin Claes-
son.

14 av deltagarna var män och 20 var 
kvinnor. Medelåldern för männen var 
19 år och för kvinnorna 18,5 år. 

Startgrupper 25+
Under året har fyra startgrupper för 
män och kvinnor som är över 25 år ge-
nomförts. Dessa grupper använder sig 
av samma metodik som för ungdoms-
startgrupperna. Antalet deltagare upp-
gick till 53 stycken, varav 23 var män 
och 30 kvinnor. Medelåldern var cirka 
35 år. Ledare har varit Nils Hallén och 
Sofi a Scherman. Utvärderingarna vi-
sar att deltagandet i gruppen har varit 
betydelsefullt vad gäller stärkandet av 
identiteten, antalet kontakter i det so-
ciala nätverket har ökat och deltagarna 
har upplevt att de ämnen som har dis-
kuterats har varit relevanta satt i rela-
tion till den situation de befi nner sig. 

Blattegrupperna
Gruppen Blattepojkarna startade under 
våren 2001 och har fungerat som arena 
för socialt nätverksbyggande, erfa-
renhetsutbyte och stöd mellan unga 
bi- och homosexuella med invandrar-
bakgrund. Under 2002 har gruppen 
Blattefl ickorna uppstått som en del 
av gruppen. Under 2004 har intresset 
för blattegrupperna varit väldigt lågt. 
Ett utvecklingsarbete har påbörjats för 
att undersöka hur denna verksamhet 
bättre kan möta efterfrågan och be-
hov. Som en del av denna utveckling 

bjöds en referensgrupp in till RFSL 
Stockholm för att diskutera varandet 
och blivandet av blattegrupperna. Ett 
omfattande utvecklingsarbete har på-
börjats där namnet på grupperna ska 
ändras för att inkludera fl er, en start-
gruppsliknande metod tas fram och 
ledare för grupperna utbildas. 

Basgrupper för män
Basgruppsarbetet är nu inne på sitt 
nittonde år. Grupperna ger deltagarna 
möjlighet att få träffa andra män och 
tillsammans med andra resonera om 
sin situation. Samtidigt ger basgrup-
perna nya vänner och därmed ett utö-
kat socialt nätverk. Under 2004 har en 
ny basgrupp bildats med sammanlagt 
nio män. 

Till skillnad från startgrupperna är inte 
basgrupperna begränsade i antal träf-
far, utan gruppen fortsätter så länge 
det fi nns intresse. De fl esta existerar 
några år och när de upphör har delta-
garna ofta fått nya vänner att umgås 
med utanför basgrupperna. Vanligtvis 
brukar ett 30 – 40 tal män per år kom-
ma till basgruppsträffarna. Samman-
lagt har sex personer varit engagerade 
som ledare under åren. Idag är Göran 
Zetterström och Håkan Steenberg hu-
vudansvariga för verksamheten.

Fritids- och nätverksgrup-
per

Kvinnofi lmgruppen
Kvinnofi lmgruppen visade fi lmer för 
kvinnor i alla åldrar två gånger per 
månad under år 2004. Till fi lmvis-
ningarna kom mellan 5 och 30 kvinnor 
för att titta på fi lm med mest lesbiskt 
tema. Även under 2004 hade vi möj-
ligheten att köpa fi lmer. Filmer som 
kvinnofi lmgruppen köpt in under året 
doneras till fi lmbiblioteket som Bib-
lioteksgruppen har hand om.

Regnbågsfamiljer
Regnbågsfamiljer är ett nätverk för 
homo- och bisexuella som har eller 
vill skaffa barn. Nätverket startade 
våren 1996 och har sedan dess vuxit. 
Genom RFSL Stockholm fi nns det 
möjlighet till rådgivning och informa-
tion per e-post och telefon två timmar 
per vecka. Under året har Maria Sjö-
din arvoderats för detta arbete. Det 

genomsnittliga antalet samtal har varit 
cirka två samtal per vecka, samt råd-
givning per e-post med omkring fyra 
brev per vecka. I många fall är det 
media, forskare och studenter som vill 
ha information, faktaupplysningar och 
kontakter. Under hösten har tre träffar 
ordnats på Kulturhuset, för personer 
som har eller vill ha barn. Vid träffarna 
har ett tjugotal personer dykt upp. En 
föräldracirkel för hbt-personer som 
vill ha barn ordnats. Ledare har varit 
Henrik Öhlin och Eva Asplund.

B:cause
Biaktivistgruppen b:cause har under 
år 2004 haft cirka fem möten. B:cause 
har vidare genomfört biklubben Ho-
nung vid ett antal tillfällen. Samman-
lagt har klubben en regelbundet åter-
kommande skara gäster som omfattar 
hundratalet personer. 

Club Golden Ladies
Club Golden Ladies (CGL) vänder sig 
till lesbiska och bisexuella kvinnor 
från 35 år och uppåt. Gruppens äldsta 
medlem är 88 år. Medlemsantalet vid 
årsskiftet var 269 kvinnor. 

CGL har hjälpt till så att en ny syster-
förening har startats upp i Göteborg. 

Aktiviteterna under året har varit bland 
annat Tisdagscafé på Huset, Middagar 
(fester) med dans, Casinobesök, Cy-
kelutfl ykter, Parkteater, Svamputfl ykt, 
Pridepicknick, Julcafé, Promenader, 
Bowling, Morgonbadarklubb på Lilje-
holmsbadet. 
CGL har även förekommit en del i me-
dia bland annat, reportage i Aftonbla-
det med medlemmar i CGL den 30/8 
(på Pridepicknicken) och reportage 
i QX. CGL: s äldsta medlem Märta 
Möller och Eva-Lisa Bengtsson inter-
vjuades i Borås tidning.

Gayseniorerna
Gayseniorerna är en självständig 
grupp för gemenskap, sociala kontak-
ter och aktiviteter som vänder sig till 
homo- och bisexuella män från 60 år 
och uppåt. Den viktigaste aktiviteten 
är seniorcaféet på huset. Sedan 1988 
har detta hållits öppet på onsdagsefter-
middagar och gett tillfälle för att under 
anspråkslösa former träffa och prata 
med andra likasinnade. Besöksantalet 
har under året varit 1.690. I verksam-
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heten ingår också utfärder och kultur-
besök. Gruppen har löpande informa-
tion på sin hemsida. 

Operabögarna
OperaBögarna (OB) har allt sedan 
starten hösten 1997 ständigt växt. Ål-
dersmässigt har gruppen medlemmar 
i åldrarna 21 – 87 år. Större delen av 
medlemmarna bor i Stockholm men 
medlemmar fi nns även i andra delar 
av Sverige samt i utlandet, bland an-
nat. England, Tyskland och Spanien. 
Vår systerförening i Madrid, Spanien, 
som vi medverkat till uppbyggnaden 
av, har nu cirka 75 medlemmar. 

Under året har ett tiotal träffar arrang-
erats. Höjdpunkterna under året har 
varit gruppens träffar med artisterna 
Annalena Persson, Birgitta Svendén, 
Ingrid Tobiasson, samt i Göteborg Rut 
Jacobsson, en operaresa till Göteborg 
under hösten samt den traditionsenliga 
glöggkvällen i början av december, 
som i år gästades av vår svenska världs-
sopran Katarina Dalayman. Gruppen 
har även gjort operabesök på Kungliga 
Operan och Folkoperan, samt haft ett 
fl ertal föreläsningar. Under hösten ar-
rangerades också en medlemsträff där 
författaren Ola Klingberg gästade oss. 
Vid de olika arrangemangen har i snitt 
ett 25-tal personer närvarat. 

Icke Heteronormativ Ungdom
Icke Heteronormativ Ungdom (IHU)
är en sammanslutning för unga bi- och 
homosexuella samt transpersoner i 
åldern 13 till 20 år. Med marknadsfö-
ring, Internetkontakt och sociala träf-
far skapar de möjligeter för unga att 
träffas och påbörja sociala nätverk och 
få stöd. Under året har IHU träffats ett 
trettiotal gånger. Olika aktiviteter har 
varit sällskapsspelkvällar, fi lm, teater, 
bad, videovisningar med mera. Under 
Stockholm Pride var gruppen involve-
rad i föreningens satsning på ungdo-
mar, Basecamp. Under det gångna året 
har gruppen som träffas regelbundet 
varit från cirka 20 personer till det 
dubbla. Totalt har cirka 160 ungdo-
mar varit involverade i verksamheten. 
Gruppen har letts av den ungdomsan-
svarige projektledaren.

Fitt For Fight
Fitt for fi ght (FFF), RFSL Stockholms 
feministiska aktivistgrupp, arrang-

erade under verksamhetsåret 2004 två 
café- och föredragskvällar inom ra-
men för ”Öppen måndag”. Det första 
föredraget handlade om bögar och fe-
minism, och det andra hölls av Gudrun 
Schyman som talade om feminism i 
organisationer. 

FFF arrangerade två seminarier under 
RFSL Stockholms 8 marsfi rande. Ma-
ria Sjödin och Klas Nyberg ställdes 
mot väggen och fi ck svara på frågor 
om RFSL och feminism. Anna Mohr 
berättade om sin långa erfarenhet av att 
arbeta som lesbisk inom RFSL. Repre-
sentanter från gruppen blev intervjuade 
av Gayradion i direktsändning från 
8 mars fi randet. Representanter från 
gruppen deltog i 8 mars-kommittén och 
bidrog till att det fanns två hbt-talare, 
Anneli Svensson och Maria Sjödin, på 
Medborgarplatsen där den traditionella 
demonstrationen avslutades. 

FFF tog initiativ till att anordna ett 
feministiskt tält i Pride Park. Tältet 
samarrangerades med fl era feminis-
tiska grupper: Queer Dykes, tidskrif-
ten Bang, Feministkillarna, Lesbiska 
feminister, Zora (Göteborg), Kvinno-
höjden och FAIR. De olika grupperna 
bemannade tältet och informerade om 
sin verksamhet. Birgitta Olsson (fp) 
och Ulrika Dahl besökte tätltet för att 
diskutera feminism, och Mian Loda-
len signerade sina böcker. Tältet var 
uppskattat och välbesökt och det fung-
erade som en feministisk mötesplats i 
Pride Park. Projektet blev ett fruktbart 
samarbete mellan grupper med olika 
feministiska inriktningar. 

Feministkillarna
Feministkillarna är en studiecirkel och 
verksamhetsgrupp som syftar till att 
arbeta med män som är intresserade av 
feminism. Under 2004 hölls det en full-
tecknad studiecirkel och dom deltog 
i feministtältet under Pride. Gruppen 
fi ck mycket positiv press ibland annat 
QX, Svenska Dagbladet och Bang. 

Transcafé
Transcaféet gick in på sitt andra år. 
Sista onsdagen i varje månad har ett 
program hållits med inriktning på frå-
gor kring att vara trans. Diskussion, 
fi ka, föredrag och fi lmer har varit pro-
grampunkter som vid varje tillfälle 
samlat mellan tjugo och trettio delta-

gare. Programansvarig har varit Karl-
Charlotte. 

Lambda IF
Lambda IF är RFSL Stockholms 
idrottsförening. Föreningens arbete 
består i att organisera idrottsaktivi-
teter för homo- och bisexuella samt 
transpersoner. Varje sektion/grupp 
tar ansvar för och bedriver sin egen 
verksamhet. Under 2004 har Lambda 
IF fått tillskott av två nya sektioner, 
volleyboll och handboll, medan cykel-
sektionen lagts ner. Varje sektion och 
verksamhet presenteras utförligare 
nedan. Styrelsen har under året bestått 
av: Eva Jönsson (ordf.), Lena Eklund, 
Mikael Björk, Anne Vilemsons, Ma-
lin Backström, Tess Axelsson, Maria 
Gullmark, Joakim Isaksson, Ann-Sofi e 
Hjertström, Eva Tiby. I syfte att syn-
liggöra verksamheten genomfördes 
under Prideveckan den traditionella 
sportdagen. Torsdagseftermiddagen 
var Zinkensdamms idrottsplats bokad 
för fotboll, brännboll och ett gympa-
pass. Sportdagen marknadsfördes via 
affi scher i och runt Prideparkområdet, 
och på sportdagen fanns foldrar att 
dela ut bland intresserade deltagare. 
Alla aktiviteter var öppna för alla hbt-
personer. Totalt deltog cirka 80 till 100 
personer i aktiviteterna. 

Fotboll (kvinnor) 
Lambda IF:s fotbollslag för kvinnor 
har under 2004 deltagit i Korpens div. 
1 som vanligt. Laget deltog också i År-
hus X-tra Wide Open för tredje gången 
med en tredje plats som resultat. La-
get har inte haft någon fast tränings-
tid, men har tränat under vinterhalvå-
ret inomhus ungefär varannan vecka. 
Korplaget har varit fullt, men betydligt 
fl er spelare än korplagets är med och 
deltar i träningarna. Åldersbredden är 
stor, från cirka 20 till över 40. 

Fotboll (Trans FTM)
Fotbollslaget för trans FTM (female to 
male) har haft inomhusträningar unge-
fär varannan vecka under vinter/höst 
och utomhusträning varje vecka på en 
grusplan under sommarhalvåret, med 
cirka fyra till fem deltagare per gång 
och 12 deltagare totalt som är aktiva 
i gruppen – från både Sverige och öv-
riga Skandinavien! Träningarna har 
varit breda med både teknik och lag-
spel, och omfattar även social samvaro 
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och stöd. Mål inför kommande år är 
att delta i Gay Games eller någon tur-
nering i Europa med andra transperso-
ner. Det fi nns även intresse för att ha 
teori- och taktikkvällar och eventuellt 
ta hjälp en extern tränare för att satsa 
lite mer på att utvecklas. Fotbollsakti-
viteten för transkillarna har utvecklats 
till en viktig identitetsstärkande aktivi-
tet för deltagarna.

Innebandy (kvinnor) 
Laget har tränat varje söndag 17.30–
19.00 i Björkhagens skola med uppe-
håll för sommarlov. Träningssalen är 
en liten gympasal som endast rymmer 
tre mot tre spel. I genomsnitt har det 
varit sex till åtta kvinnor vid varje trä-
ningstillfälle med en medelålder om-
kring 30. Den yngsta deltagaren är 20 
år och den äldsta 60. Totalt har inne-
bandylaget cirka 15 aktiva deltagare. 

Innebandy (mixad) 
Den mixade innebandygruppen har 
även under 2004 haft två träningstider 
i veckan på Sportfabriken vid Årsta-
dal. Under hösten sjönk antalet delta-
gare och ett gemensamt beslut togs att 
gå ner till en träning i veckan. Antalet 
spelare brukar ligga på cirka tio perso-
ner och sedan 2003 har andelen killar 
ökat från 30 procent till 60 procent. 
På e-postlistan fi nns cirka 30 personer 
och i lagets klubb på QX Qruiser dis-
kuterar 25 personer fl itigt den senaste 
träningen och kommande mål. Grup-
pen har även genomfört ett par sociala 
aktiviteter i form av ”klubbhooknings-
fester” och liknande. 

Gympa (män) 
Gympasektionen fortsätter sina akti-
viteter för fjärde året. Gympagruppen 
tränar på söndagar kl. 18.00 i Friskis 
& Svettis huvudlokal på St. Eriksga-
tan. Deltagandet ligger stadigt på 25 
till 30 personer varje träningspass. 
Totalt är ett hundratal personer med 
på e-postlistan. Drygt halva gruppen 
brukar gå ut och äta tillsammans efter 
gympan. Det är för många en viktig 
social aktivitet. Gruppen har arbetat 
hårt för att värva deltagarna till RFSL 
Stockholm. Alla aktiva gruppmed-
lemmar är nu också RFSL-medlem-
mar. Gympagruppen fungerar som ett 
viktigt alternativ till den kommersiella 
HBT-kulturen. Andra avknoppningar 
från gympan är en årlig skidresa, två 

lag på Bellmansstafetten i augusti, 
gympapasset på Sportdagen under 
Pride.

Badminton (mixad)
På Badmintonstadion vid Skanstull 
har två banor varit bokade varje fredag 
18.00-19.00 på Skanstulls badminton-
stadion. Under våren avtog verksam-
heten något på grund av för få spelare. 
Inför höstterminen bokades därför 
bara en bana. Banan är öppen för alla 
intresserade RFSL-medlemmar och 
informationen om tiden sköts av RFSL 
Stockholm. Sammanlagt har cirka 20 
deltagare utnyttjat tiden regelbundet, 
med i snitt fyra spelare varje fredag. 
I november bildades ett nätverk på 
Internet, ett forum för Lambdas bad-
mintonspelare där man bland annat 
kan se vilka som ska komma och spela 
nästföljande fredag. Under hösten har 
tillströmningen av spelare ökat igen.

Pingis (mixad)
Pingisgruppen träffas i Frescatihallen 
varje måndag kl. 17.00-19.00 och spe-
lar. Majoriteten av spelarna är kvinnor, 
men gruppen är öppen för alla. Cirka 
15 spelare har med olika intensitet va-
rit aktiva. 

Handboll (kvinnor)
Under våren 2004 startades den nya 
sektionen Handboll för kvinnor, och i 
början av hösten fi ck gruppen en trä-
ningstid på tisdagar kl. 19.30-21.00. 
Antalet deltagare har varit cirka tio 
stycken på träning och cirka 15 spe-
lare totalt. Laget har även en tränare 
(Rikke Olsen) som själv spelat mycket 
handboll och inspirerat till intensitet 
och ett stort intresse bland spelarna. 

Volleyboll (mixad)
Efter ett par säsongers uppehåll har en 
volleybollsektion startat igen! Gruppen 
är mixad och tränar lördagar kl. 16.00-
18.00, med cirka 14 deltagare per gång 
och cirka 45 deltagare totalt som tränar 
regelbundet. Intresset har varit stort och 
önskemål fi nns om att få möjlighet till 
ytterligare en träningstid. Volleybollen 
har med tiden samlat många spelare 
med utländsk bakgrund och blivit ett 
bra nätverk för dem att träffas i. 

Dans (mixad)
Danssektionen har under 2004 haft en 
träningstid på söndagar kl. 11.00-13.00 

i Gustav Vasa skola. Danspar och/eller 
enskilda dansare har kunnat använda 
denna tid för friträning (ledarlös). 
Möjlighet till coachning har funnits 
ibland. Under våren tränade fyra dans-
par inför Eurogames i München i juli. 
Totalt har cirka 12 personer deltagit i 
träningen.

Skytte (mixad)
Skyttesektionen fi nns under Lamb-
das paraply, men ansvarar själva för 
sin verksamhet och har inte fått några 
medel från Lambdas budget.

Vilande/avslutade verksamheter
Basket (kvinnor) 
Lambdas basketlag spelade 2002/2003 
sin fjärde säsong i Motionsserien. Av-
hopp, skador med mera gjorde att se-
rien blev väldigt tung att genomföra 
med alldeles för få spelare på matcher-
na. Därför avslutade basketlaget sitt 
deltagande i Motionsserien säsongens 
slut 2003. Några av spelarna har sedan 
dess börjat i en ”vanlig” basketklubb. 
Om det uppstår intresse igen, från till-
räckligt många spelare, kanske ett nytt 
basketlag kan starta.

Cykel (mixad)
Cykelsektionen har inte haft så mycket 
verksamhet under året och har därför 
inför 2005 valt att lägga ner sin sek-
tion och istället ha verksamhet efter 
behov, då man inte heller haft någon 
budget via Lambda IF.

Arbetsgrupper

Stockholm Gay Radio 
Stockholm Gay Radio (SGR) har be-
drivit verksamhet sedan 1979 och är 
därmed en av föreningens äldsta fri-
villiga arbetsgrupper. Verksamhetens 
mål är att vara en kanal som speglar 
föreningens verksamheter och Stock-
holms hbt-kultur. Programmen består 
av nyheter, inslag och aktivitetsrap-
porter som rör hbt-frågor. 
SGR sänder numera i stereo på 95,3 
MHz och på internet, samt i kabel-
TV-näten från UPC och ComHem. 
Internetsändningarna nås via www.
gayradion.nu. Där fi nns även SGRs 
sändningsschema. Ambitionen att via 
internet bereda lyssnarna möjlighet att 
lyssna på program i radiobiblioteket 
har inte gått att infria på grund av bris-
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tande tekniska resurser. Under Pride 
2004 kunde SGR återigen sända live 
och totalt sändes nio direktsända tim-
mar under lördagen, med direktbevak-
ning från paraden och intervjuer med 
artister och andra kända och okända 
besökare. Redaktionerna under året 
har varit:

Leaping Lesbians, ett feministiskt 
engelskspråkigt program med fokus 
på kvinnor. Sänds på söndagar och 
måndagar.

Spotlight, ett sexualpolitiskt magasin 
som berör allt från Miljöpartiet till Po-
lygami las ned sommaren 2004. 

FERRO Man till man, ett aktualitets-
magasin som gärna intervjuar simma-
re, brottare och bilmekaniker. Sänds 
på torsdagar och fredagar.

Kompazz, tar upp aktuella saker som 
rör hbt-världen och intervjuar gärna 
megakändisar. Hbt-nyheter är ett stå-
ende inslag i Kompazz. Sänds på lör-
dagar.

Under 2004 hade SGR sju medarbe-
tare.

Biblioteksgruppen
Biblioteksgruppen består av tre akti-
vister och har träffats huvudsakligen i 
samband med Öppen måndag. Då har 
det varit naturligt att studera och dis-
kutera bibliotekets litteratur och vide-
os. Nytillkomna har fått se utlåningen 
i praktiken. Aktuella frågor har rört 
organiserandet av biblioteket. 

Under året har gruppen omorganiserat 
hela biblioteket för att gör det enk-
lare att hitta böcker om vissa tema. 
På grund av platsbrist har biblioteket 
börjat sälja dubbletter. På det viset får 
biblioteket lite stöd att aktualisera sor-
timentet. Dessutom har gruppen börjat 
ett samarbete med fi lmklubben som 
har tillgång till våra fi lmer för visning. 
Tack vare regelbundna öppettider och 
nyförvärv har låneverksamheten ökat 
både för video och böcker. 
Kontaktperson för gruppen har varit 
Birgit Heinz.

Arkivgruppen 
Även i år har uppordningen av för-
eningens arkiv fortsatt. Det äldre ar-

kivbeståndet, före 1973, är deponerat 
i Stockholms stadsarkiv, men övriga 
handlingar har tidigare inte varit upp-
ordnat i någon större utsträckning. Det 
är numera möjligt att återfi nna en stor 
del handlingar, exempelvis protokoll, 
även om mycket arbete fortfarande 
återstår. 
Under året har arkivmaterialet varit 
fortsatt efterfrågat av studerande vid 
universitet och högskolor.

Program- och kurs–
verksamhet

Öppen måndag är föreningens café-
verksamhet på måndagskvällar på 
Huset. Syftet med Öppen måndag är 
att skapa ett forum där besökarna kan 
bekanta sig med RFSL Stockholm och 
vårt utbud av tjänster, aktiviteter och 
grupper. Syftet är också att erbjuda be-
sökare möjlighet att köpa medlemskort, 
låna böcker och fi lmer i biblioteket och 
delta i de aktiviteter som arrangeras 
under måndagskvällarna. Caféet hade 
sommarstängt under juni, juli och au-
gusti, för att dra igång igen i september 
till och med andra veckan i december. 

Föreläsningar och workshops inom ra-
men för Öppen måndag har under året 
varit av varierande karaktär, men främst 
har ämnen som direkt rör medlemmar 
och hbt-personer varit aktuella. 

Deltagarantalet på cafékvällarna har 
varierat mellan fem och 60 personer. 

Andra aktiviteter 
Utöver programverksamheten på Öp-
pen måndag, har föreningen under 
året genomfört ett 8 mars-fi rande på 
Huset, i samarbete med bland annat 
Corky, RFSU, damrummet, Kombat 
och LAFA.

Föreningen deltog med bord och akti-
vitet på ”Flicka dagen” som ägde rum 
på Fryshuset i september, ett arrang-
emang som var till för högstadieskolor 
med fokus på unga tjejer och deras liv.
Sexdagarna, ett samarrangemang med 
RFSU Stockholm och Stockholms 
universitet på Universitetet, en gång 
under våren och en gång under hösten. 
Det är andra året detta genomförs, och 
besöksantalet var bättre detta år. Detta 
arrangemang bjöd besökarna på olika 

föreläsningar inom området sex och 
sexualitet samt olika workshops och 
utställningsmontrar i temat sex. Andra 
medverkande var bland annat LAFA, 
Qx Förlag AB och Queerfeministerna.

Andra veckan i augusti anordnades en 
Inspirationsvecka för kvinnor på Lill-
sveds folkhögskola. 20 kvinnor mellan 
19 och 54 år deltog och Lena Eklund 
var projektledare.  
Målet var bland annat att ge nya upple-
velser, nya kunskaper, nya erfarenheter 
att tjäna som plattform för fortsatt enga-
gemang inom RFSL och föreningslivet.
14 av kvinnorna som deltog var från 
Storstockholm. Det var en intensiv 
vecka där tiden delades emellan tan-
keväckande föreläsningar som till ex-
empel: kvinnors hälsa, våld inom re-
lationer, fi ttfakta, feminism, öppen på 
arbetet och privat, alkohol och droger 
och en mängd fysiska aktiviteter såsom 
kajakpaddling, klättervägg, judo, stav-
gång, samarbetsbana och styrketräning. 
Tid fanns även för lek och umgänge, 
dans, grillkväll och allsång. Majorite-
ten av deltagarna var före veckan inte 
öppna med sin läggning och deltog inte 
i hbt-sammanhang på något sätt och på 
många sätt sågs detta som en chans att 
äntligen träffa andra under andra for-
mer än på krogen. Önskemål om en 
liknande vecka framfördes från samt-
liga deltagare. 
En inspirationsklubb på Qruiser starta-
des av en av deltagarna, två andra har 
dragit igång en diskussionsklubb för 
unga kristna, och en har startat upp en 
startgrupp för nyutkomna kvinnor.

Året avslutades med traditionsenlig 
öppen julmiddag på julafton. Cirka tio 
personer var med och fi rade jul på Hu-
set på julaftonen. 

Studiecirklar
Föreningen har genomfört följande 
studiecirklar under året: nybörjarkurs i 
latindans för kvinnor, fortsättningskurs 
i latindans för kvinnor, kurs i bildbe-
rättande, skrivarkurs för kvinnor, femi-
nism för hbt-killar samt föräldrakurs. 

Stockholm Pride 
Under Stockholm Pride 30 juli till 3 
augusti, deltog RFSL Stockholm på 
fl era olika sätt. Traditionen med den 
stora tjejfesten på torsdagen följdes 
upp även i år med en fest på Aladdin 
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och Cabaret som lockade cirka 1.100 
tjejer. Föreningen satsade liksom 
förra året också på att synas i Pride 
Park (det inhägnade festivalområde 
som var hjärtat och samlingspunkten 
för festivalen) i Tantolunden. I RFSL 
Stockholms tält fanns bland annat 
trycksaker om föreningen och en roll-
up ”Det här kan du göra inom RFSL 
Stockholm”. I tältet sålde föreningen 
även ut lagervaror från Rosa Rum-
met till mycket förmånliga priser. En 
särskild kampanj för att marknadsföra 
föreningen genomfördes under Pride. 
Föreningen tryckte upp märken och 
t-shirts med olika typer av fördomar 
eller föreställningar om homo-, bisex-
uella och/eller transpersoner. Dessa 
såldes i föreningstältet, och blev en 
succé. 

Vidare genomförde RFSL Stockholm 
i samarbete med RFSL Ungdom en 
ungdomssatsning under detta årets Pr-
ide; ”IHU Basecamp”; en mötesplats i 
Tantolunden onsdag till fredag klockan 
13 till 19, för unga. Syftet var bland an-
nat att ge ungdomar som ofta inte har 
råd med en DogTag och därför inte kan 
komma in i Pridepark, en möjlighet att 
träffas och fi ra Pride. På IHU Basecamp 
genomfördes varje dag olika aktiviteter. 
Tröjor och ballonger trycktes upp, och 
en särskild IHU-sektion arrangerades 
även i Pride-paraden. Ett särskilt IHU 
Base Camp komdomkit tillverkades 
och delades ut till deltagarna.

Trans och Company
Under Prides genomfördes ett samar-
betsprojekt mellan RFSL Stockholm 
och FPE, där man tillsammans sökte 
pengar från FHI för att arrangera ett 
transtält i Pridepark. Tältet var öppet 
alla dagar. I tältet delades ut säkrare 
sex-information och enkäter. Transin-
formatörer fanns på plats för att svara 
på frågor. Målgruppen var dels trans-
personer, men också icke-transperso-
ner som ville veta mer. 

Fuckshops
Vidare arrangerade RFSL Stockholm 
i samarbete med RFSL-förbundet och 
RFSU fuckshops för tjejer. Fucksho-
pen hölls i Pride Park, i ett särskilt 
fuckshop-tält, samt på Pride House, 
Stockholm Prides seminariecenter. 
Varje deltagare fi ck en gåva i form av 
en fuckbox som innehöll bland annat 

säkrare-sex material, glidmedel, och 
skriften Fittfakta (RFSU). Samman-
lagt nio fuckshops arrangerades, varav 
en var i samarbete med RFSL Ungdom 
(fuckshops för unga tjejer), en i samar-
bete med Föreningen Regnbågen (för 
döva tjejer), och en fuckshop hade 
transkillar som särskild målgrupp. 

Övrigt
Andra aktiviteter som RFSL Stock-
holm arrangerade under veckan var 
gay-sightseeing i Stockholm under 
ledning av Kjell Rindar (auktoriserad 
guide och gayhistoriker). Båda turerna 
blev fullbelagda med cirka 50 delta-
gare per tur. 
RFSL Stockholm var också med i hiv-
kansliets tältprojekt, Lesbiska Hälso-
tältet genom sin personals deltagande. 

Feminism
Aktivitstgruppen Fit For Fight ar-
rangerade ett feministtält i Pride Park. 
Feministkillarna var en av grupperna 
som deltog i det. I Pride House höll 
Feministkillarna introduktionsföreläs-
ningar i hur feminism och hbt-killar 
hänger ihop. 

Våld
Två seminarier anordnades: Ett om 
hatbrott och ett om våld i homosex-
uella relationer. Hatbrottseminariet 
samarrangerades med  Forum för le-
vande historia och var fullsatt. Del-
tog gjorde: Heléne Lööw, Forum för 
levande historia, Eva Tiby, Krimino-
logiska institutionen Stockholms Uni-
versitet, Görel Granström, Juridiska 
institutionen Umeå universitet, Irmeli 
Krants, polis och lärare polishögsko-
lan, Marie Lindberg, HomO samt 
Sören Andersson, förbundsordför-
ande RFSL. De gav en intressant bild 
av respektive verksamhet och tankar 
kring hatbrotten. 
Likaså var salen full när Lars Gårdfäldt, 
präst och forskare, Karin Holmberg 
och Ulrika Stjernkvist båda forskare 
Stockholms universitet samt Monika 
Larsson, Juridiska institutionen Umeå 
universitet gav olika perspektiv på 
våld i samkönade relationer.

Homodemokraterna
RFSL Stockholm producerade en 
kampanj på temat Homodemokrater-
na. Bakgrunden var attacken mot Pri-
deparaden 2003. I kampanjen ingick 

”Kram-vatten” (en fl aska vatten med 
texten: I paraden kastar vi kyssar, inte 
fl askor), 2.000 Homodemokratvimplar 
för utdelning i paraden samt enstaka 
affi scher. Kampanjen fi ck stor medial 
genomslagskraft med bland annat en 
helsida i Svenska Dagbladet. 

Information om 
föreningens verksamhet

Hemsidan 
Föreningen har en hemsida med in-
formation om aktuella aktiviteter och 
föreningens arbete. Under året har 
hemsidan kontinuerligt uppdaterats 
och ett långsiktigt arbete med syfte 
att förbättra informationen övervakas 
av föreningens webbmaster Bo Frank. 
Antalet besök på hemsidan uppgick 
under 2004 till cirka 30.000. Den nya 
hemsidan som tagits fram under året är 
baserat på ett tävlingsbidrag från elev-
er på Medieskolan. Sedan har fören-
ingshandläggaren utvecklat layouten 
tillsammans med Bo Frank, den senare 
har sedan kodat och kopplat hemsidan 
mot publiseringsverktyget APAn som 
förbundet tillhandahåller. Vissa delar 
i den nya hemsidan uppdateras med 
RFSL Stockholms egna verktyg då 
APAn inte i alla lägen kunde tillgo-
dose alla våra behov.

Annonsering
Föreningen har månatligen publicerat 
en halvsidesannons i QX respektive en 
helsidesannons i Kom Ut, under vin-
jetten ”PåGång i RFSL Stockholm”. 
Genom Kom Ut har medlemmar, som 
automatiskt får tidningen hemskickad, 
kunnat följa föreningens verksamhet 
och evenemang. Genom annonse-
ringen i QX har hbt-personer kunnat 
nås som inte är medlemmar, då QX 
distribueras på arenor för hbt-personer 
i Stockholm. Under året har dessa an-
nonser fått ny layout.

Under hösten testade föreningen att 
annonsera ut Startgrupper och ”För-
äldrar till homosexuella!” i Stockholm 
City, med ett gott resultat. Startgrup-
perna fi ck många fl er deltagare jäm-
fört med tidigare.

Annan marknadsföring
Föreningen har under hösten påbörjat 
en satsning på att nå ut till klubbpubli-
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ken, genom att placera särskilda bro-
schyrställ på fyra olika klubbar. Syftet 
med satsningen är att nå ut till en mål-
grupp som vi inte når via annonser i 
QX, Kom Ut eller via vår hemsida. 

I anslutning till broschyrställen har en 
poster med information om förening-
ens aktiviteter placerats. I början av året 
gjordes fl yer som lades ut på olika klub-
bar och caféer. Syftet med dessa fl yers 
är att marknadsföra aktiviteter till mål-
gruppen via en nya arena (klubbarna).

Internationellt arbete

Vitryssland
Under 2004 ändrade det sedan fl era år 
pågående arbetet i Vitryssland karaktär 
då RFSL Stockholm bytte samarbets-
partner. Ny utbytesorganisation under 
2004 var den lesbiska organisationen 
”Jana” med cirka 200 medlemmar 
spridda över hela Vitryssland. Finan-
siär av projektet var, som tidigare år, 
Forum Syd/Sida. 

Under mars månad genomfördes en 
konferens i Minsk med delegater från 
hela Vitryssland samt inresta deltagare 
från såväl Ukraina som Ryssland. Kon-
ferensen blev en möjlighet för delta-
garna att utbyta erfarenheter kring att 
arbeta med frågor som rör lesbiska och 
fl era kvinnor från ”Janas” lokalavdel-
ningar berättade om sitt arbete. Delta-
gare från RFSL Stockholm var Maria 
Ahlsdotter, Mia Rotberg och Irina 
Sarantcha (tolk). RFSL Stockholms 
representanter talade om den homo-
sexuella rörelsen i Sverige och delade 
med sig av tankar kring att arbeta med 
psykosocialt stöd för lesbiska.

I juli/augusti genomfördes fas två 
av årets projekt då tre representanter 
från ”Jana” kom till Stockholm under 
Stockholm Pride. Veckan gav represen-
tanterna dels en möjlighet att uppleva 
Pride, men erbjöd även ett tillfälle att 
knyta nya värdefulla kontakter. Dessut-
om gjordes studiebesök på RFSL Huset 
och på en ungdomsmottagning.
Övriga internationella kontakter
Föreningen har samarbete med Stop 
Aids, bössernes hivorganisation i 
Köpenhamn samt Helseutvalget för 
homofi le i Oslo genom bland annat 
studiebesök och erfarenhetsutbyte. 

Nicklas Dennermalm och Pablo Leiva 
deltog på Nordisk Tjänstemannaträff i 
Helsingfors i september.

Pablo Leiva erhöll bidrag från FHI och 
kunde därigenom representera fören-
ingen vid den internationella nättvärkt 
från Latinamerika om hiv och aids i 
Havanna, Kuba, juni och december. I 
dessa träffar diskuteras den III Inter-
nationella Forum för HIV/AIDS och 
STI för Latinamerika och Karibien i 
Santiago (Chile) i april 2005.

Nicklas Dennermalm träffade en rysk 
delegation från AIDS Info Share för 
utbyte av erfararenheter och nätverk i 
november. 

ILGA
Föreningen är med i International Les-
bian and Gay Association, ILGA.

IGLHRC
Föreningen samarbetar med den inter-
nationella människorättsorganisationen 
för HBT, IGHLRC i Latinamerika. 

MHOL
Föreningen samarbetar med den pe-
ruanska föreningen för homosexuella 
i Lima. 

Grupo Diversad
Föreningen samarbetar med en fören-
ing för HBT i Montevideo, Uruguay.

Fundacion Buenos Aires SIDA
Föreningen samarbetar med en fören-
ing för transexuella i Buenos Aires, 
Argentina

Sindicato Afrodita
Föreningen samarbetar med en för-
ening för transsexuella i Valparaiso, 
Chile.

Referensgrupper, möten 
och uppvaktningar

STOP HIV
Under hela året så har Nicklas Den-
nermalm deltagit i samarbetsgruppen 
STOP HIV tillsammans med LAFA, 
Folkhälsoinstitutet, Riksförbundet för 
hivpositiva, RFSL, Smittskyddsenhe-
ten och Venhälsan. 
Träffarna har normalt sett varit må-
nadsvis med en viss intensifi ering inn-

an Pride. Gruppen producerade dels en 
kondomkampanj på temat ”Hotade i 
Stockholmsområdet” och en broschyr 
kring hiv. 

LAFA
Nicklas Dennermalm har haft möten 
med LAFA för att diskutera verksam-
heten och bidrag.

Venhälsan
RFSL Stockholm har deltagit i sam-
rådsmöten som Venhälsan kallat till. 
Bland annat har sammanslagningen 
av Karolinska och Huddinge sjukhus 
diskuterats.

Smittskyddsenheten
Föreningen tog tillsammans med 
RFSLs hivkansli emot Smittskyddsen-
heten på Huset. 

Folkhälsoinstitutet (FHI)
RFSL Stockholm är representerat i 
FHIs nätverk för dem som arbetar med 
hiv bland invandrare.

RFSL Stockholm närvarade på den av 
FHI arrangerade 4:e nationella hiv/
STI-konferensen i Linköping. 

Stockholms läns landsting
Representanter från RFSL Stockholms 
styrelse och personalgrupp uppvakta-
de bland annat Inger Roos. 

Stockholms stad
Representanter från RFSL Stockholms 
styrelse och personalgrupp uppvakta-
de bland annat socialborgarrådet Mar-
gareta Olofsson under hösten 2004.

Veronica Berg, Nicklas Dennermalm 
och Pablo Leiva har haft möten med 
kommunen för att diskutera verksam-
heten och bidrag. 

Föreningen representerades vid Smitt-
skyddsenhetens årliga utbildning av 
ungdomsmottagningar i Stockholms-
området. 

Nicklas Dennermalm och Pablo Leiva 
representerade RFSL Stockholm på en 
mässa arrangerad av Socialtjänstför-
valtningen för att diskutera verksam-
het och bidrag. 

Regeringen
Tillsammans med Förbundet tog Mi-
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chael Silkesjöö och Nicklas Denner-
malm emot ett besök från folkhälso-
ministern Morgan Johansson. 

Anneli Svensson blev inbjuden som 
expert vid Regeringens internationella 
konferens ”Violence against women- 
focusing on crimes of honour” den 7 
till 8 december. Se Näringsdeparte-
mentets hemsida.

RFSU
RFSL Stockholm har bibehållit en 
mycket god kontakt med RFSU Stock-
holm och genomfört fl era möten till-
sammans, liksom deltagit på varandras 
utbildningar. 

Brottsoffermyndigheten med fl era
RFSL Stockholms brottsofferjour har 
representerats på diverse möten med 
Brottsoffermyndigheten, Brottsoffer-
jourernas riksförbund och Rikspolis-
styrelsen i frågor som rör hbt-personer 
som brottsoffer. 

GayCamp
Samarbete har skett med föreningen 
GayCamp.

Nationell representation
På RFSL-förbundets kongress i Göte-
borg den 28 till 30 mars 2004 deltog 
20 ombud för RFSL Stockholms räk-
ning, varav åtta män och tolv kvinnor. 
Under våren deltog vice ordförande, 
Susanne Gustafsson, i Ordförande-
konferensen som arrangerades i Gäv-
le. RFSL Stockholm skickade också 
sammanlagt fem personer att delta på 
RFSLs höstkonferens i Nässjö. 

Personal från RFSL Stockholm har 
deltagit vid tjänstemannaträffar un-
der året. Tjänstemannaträffarna är ett 
utbyte mellan RFSL avdelningarnas 
tjänstemän och förbundets tjänstemän. 
I samband med träffarna genomfördes 
dels möten för anställda kvinnor inom 
RFSL, och dels träffar för RFSLs ku-
ratorer. 

Under Världsaidsdagen deltog RFSL 
Stockholm i en samverkan med cen-
trum i Kungsträdgården. Kondomle-
verantörerna jobbade hela kvällen på 
klubbar och barer och delade ut kon-
domer. 

Internutbildning och 
utveckling

Personalen har kontinuerligt haft för-
djupnings dagar då för verksamheten 
relevanta ämnen belysts och disku-
terats. Ämnen som behandlats under 
året har varit invandrarfrågor och tros-
uppfattningar kring homo- och bisexu-
alitet. Dessutom har personalgruppen 
fått en introduktions föreläsning kring 
materialet ”Någonstans går gränsen”.
   

Kontakt med massmedia

Under verksamhetsåret har massme-
dia kontaktat RFSL Stockholm vid ett 
stort antal tillfällen för att hitta lämp-
liga personer att intervjua för olika 
program och artiklar. I mån av tid har 
de fått hjälp med detta. 

Kontinuerligt har medverkan skett på 
tre spansktalande närradiostationer i 
Stockholm respektive Södertälje.

---------------------------------------------
För RFSL Stockholms styrelse

Michael Silkesjöö
Ordförande


