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Inledning

”Föreningen RFSL Stockholm är en avdelning av Riksförbundet för sexuellt
likaberättigande (RFSL) och har till uppgift att tillhandahålla, främja och utveckla verksamheter och aktiviteter som tillgodoser 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 portalparagrafen i RFSL Stockholms stadgar. I och med denna täcks
grunden för RFSL Stockholms existens och syftet med föreningen in.
RFSL Stockholm arbetar aktivt för ett samhälle fritt från heteronormativitet
och det genomsyrar hela föreningens arbete, såväl i vårt arbete med skolimformation som arbetet med att påverka politiker och att synas i samhällsdebatten.
Verksamhetsåret har varit minst sagt turbulent och tungt. När det nya verksamhetsåret startade var det fortfarande oklart om föreningen hade ekonomiska medel att överhuvudtaget fortsätta sin verksamhet. Delar av personalgruppen har under verksamhetsåret varit sjukskrivna, däribland föreningens
förvaltningschef, av direkt konsekvens av den ekonomiska situationen och de
konsekvenser som tillkom därav. Ett gediget arbete har därför lagts ned för att
finna lösningar kring ekonomin. Året har också präglats av en viljeriktning att
frångå den ”lilla, ideella föreningen” till att mer bli en professionell organisation. RFSL Stockholm har under året genomgått ytterligare en organisationsförändringsfas. Detta har varit helt nödvändigt och följer på en organisation
som växer i omfattning och utvecklar sin verksamhet. RFSL Stockholm har
under flertalet år hållit på att ”växa ur sina kläder” och behöver således omdanas i fråga om struktur, organisation och profilering. Framförallt har denna
process handlat om att ändra föreningens struktur i fråga, om styrelsens organisation, personalstabens profession, kansliverksamhetens utformning och
föreningslokalernas disposition.
Trots verksamhetsårets svåra motgångar har föreningen vuxit i omfattning.
Framförallt märks detta i den praktiska verksamheten. Ungdomsverksamheten har utvecklats och vi har stolta kunnat inviga ”EGALIA” – ett fritidshäng
för HBT-ungdomar. Vi finns representerade med vår kompetens i samhällets
och näringslivets beslutande instanser och medverkar i större utsträckning än
någonsin, vid utbildningsdagar och konferenser. Vår HIV- och STI-preventiva
verksamhet har ökat i omfattning och finns numera även på nätet. Kuratorsmottagningen har flera gånger under året måst införa mottagningsstopp, på
grund av den stora efterfrågan. Ständigt startar fler identitetsstärkande och
rådgivande grupper med olika inriktningar. Föreningens representation under Stockholm Pride har detta år utvecklats och föreningen profilerades på
ett mycket bättre sätt än tidigare. Vi har kunnat installera nyrenoverade och
bättre, ändamålsenliga lokaler och kunnat nyrekrytera och utveckla personalgruppen.
Detta är bara några exempel som visar på den expansiva verksamhet som föreningen bedriver.
RFSL Stockholm gör skillnad i samhället och det är tydligt att vår verksamhet
efterfrågas och behövs!
Under verksamhetsåret har parlamentsval förrättats i Sverige och Stockholms
län och det har självklart fått konsekvenser för föreningen. Styrelsen och våra
anställda har aktivt påverkat såväl politiker i kommuner och landsting som väljare, i dels opinionsbildande syfte men också som direkt påverkan av politiska
beslut. Det finns en intention att detta politiska arbete ska intensifieras, inte
enbart för att majoriteten har skiftats, men för att RFSL Stockholm har varit
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och ska förbli en självklar opinionsbildande kraft i samhället. Detta inte bara
behövs, utan är tvunget om vi ska kunna infria vår portalparagraf, men också
om vi ska nå vår vision om ett ”samhälle fritt från heteronormativitet”.
RFSL Stockholm är en förening med stor utvecklingspotential. Med vår samlade kompetens i personalgrupp och styrelse, med aktiva verksamhetsgrupper
och en väldig medlemskår är vi en förening att räkna med. Föreningen utvecklas ständigt och kommer alltjämnt att utgöra en stark kraft inom RFSL som
förbund och i samhället i stort.
Det är med stolthet och glädje jag och styrelsen kan överlämna årets verksamhetsberättelse.
Jerry Adbo
Styrelsens ordförande, RFSL Stockholm
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Föreningens styrelse
Föreningens styrelse har under året bestått av:
Jerry Adbo, ordförande
Marieth Genbäck, vice ordförande
Linda Johansson, sekreterare
Davy Prieur, kassör
Nazira Hammoud, vice kassör
Thomas Laurell, ledamot
Andreas Nilsson, ledamot
Daniel Hjalmarsson, ledamot
Martin Andersson, ledamot
Ulrika Westerlund, ledamot
Birgit Heinz, ledamot
Morgan Jonsson, ledamot
Ingeborg Nylund, ledamot
Revisorer
Valda revisorer har varit Robert Möller och Björn Lundmark samt Madelaine Vilgren och Sören Alexandersson som revisorssuppleanter. Lena Jonsson
(Ernst & Young) valdes som auktoriserad revisor.
Styrelsens arbete
Styrelsens arbete har skett genom styrelsesammanträden och i arbetsutskottet
(AU) samt i olika arbetsgrupper som vid behov upprättats och bestått av styrelsemedlemmar och personalrepresentanter.
Sammanträden
Styrelsen har under året genomfört 17 (sjutton) protokollförda sammanträden.
Vidare har styrelsen genomfört en helgöverläggning för att mer genomgående
diskutera styrelsens arbete, föreningens organisation och struktur samt verksamhet. Styrelsen har sammanträtt mer ofta än tidigare på grund av framförallt
den ekonomiska situationen och den ökade arbetsbelastning som tillkommit
därav. Styrelsen har under året lagt ned ett stort arbete för att professionalisera
styrelsens arbete och föreningens struktur. Den ekonomiska situationen gav
dessvärre inget utrymme för styrelsen att inledningsvis komma samman och
diskutera verksamhetsårets arbete och metoder, vilket fått till konsekvens att
styrelsearbetet försvårats.
Arbetsutskottet (AU)
Arbetsutskottet har bestått av:
Marieth Genbäck, vice ordförande, ordförande i AU
Martin Andersson, sekreterare i AU
Jerry Adbo, ordförande
Davy Prieur, kassör
Morgan Jonsson, ledamot (avgick i juni)
Linda Johansson, sekreterare (fr o m juni)
Arbetsgivarrepresentanter har Jerry Adbo och Marieth Genbäck varit.
AU har under året lett arbetet med föreningens personal, detta gäller framför
allt under första halvan av året. Vissa av dessa uppgifter, främst när det gäller
arbetsledning, har utskottet delegerat till verksamhetschefen. I dennes frånvaro fick arbetsutskottet under våren och sommaren rent konkret leda det dagliga arbetet på arbetsplatsen. AU har haft månatliga möten, 14 protokollförda
sammanträden under 2006.
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AU har flitigt arbetat med skapande av policydokument och tjänstebeskrivningar samt kontinuerligt gjort personalavstämningar. För att få en större stabilitet på arbetsplatsen har arbetsutskottet arbetat för att utöka verksamhetschefens befogenheter och för att minska detaljstyrning från styrelsens sida. En
annan del i detta har varit att öka hela styrelsens insyn i vad som händer i personalgruppen. I detta ligger en överföring av personalfrågor, såsom policies,
tjänstebeskrivningar etc till styrelsemöten. Detta betyder inte att individuella
personalärenden ligger på styrelsens bord, dessa ligger på verksamhetschefen
eller i förlängningen på de av styrelsen utsedda arbetsgivarrepresentanterna.
Enligt beslut från styrelsen så har RFSL Stockholms arbetsutskott nu haft sitt
sista möte, den nya styrelsen kommer att arbeta utifrån en ny struktur.

Föreningens bolag
RFSL Stockholms styrelse är aktieägare i Huset på Sveavägen AB som förvaltar
de lokaler föreningen hyr av Lidl. Utförlig verksamhetsberättelse lämnas till
bolagsstämman. Bolaget hade under året sagt upp den enda anställda. Under
2006 har vaktmästaren varit sjukskriven fram tills avslutad anställning 4 juli.
Bolaget har bland sina uppgifter haft att sköta löpande underhåll och gemensamma inköp för lokalen. I detta har ingått olika former av service av teknisk
art liksom städning m.m.
Lokalerna härbärgerar fler organisationer än RFSL Stockholm. RFSL förbundets yta disponeras av dem själva och av RFSL Ungdom. Stockholm Pride har
flyttat in i RFSL Ungdoms tidigare lokaler. I mån av lediga möteslokaler träffas
även andra HBT-relaterade grupper i våra lokaler. I början av året gick Nöjeskontoret i Söderhamn AB i konkurs. Föreningens överlevnad säkrades genom
att Stockholm stad skrev av resterande hyresskuld och hyreskontraktet avslutades i förtid och nytt hyreskontrakt tecknades med Lidl.
Föreningen har dessutom ett vilande aktiebolag, Rosa Rummet AB.

Föreningens medlemsantal
Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 1.418 medlemmar, vilket är en
minskning med 64 medlemmar. Av medlemmarna var vid årets slut 44%
kvinnor och 55% män. Andelen kvinnor har under året ökat med en procentenhet. 1% av medlemmarna har valt kategorin ”annat”, ”inget” eller lämnat
blankt på uppgiften om könstillhörighet. Denna andel är oförändrad från
föregående år. Under 2006 har föreningen kontinuerligt dubbelanslutit de
medlemmar som är under 26 till RFSL Ungdom.

Föreningens personal
Föreningen har under hela eller delar av 2005 haft följande personer anställda
på hel- eller deltid:
Katrin Odelius, förvaltningschef
Maria Ahlsdotter, kurator
Eva Hansson, kurator
Johan Deutgen, I-kurator (slutade i augusti)
Veronica Berg, skolinformationsansvarig
Marie Carlsson, projektledare
Björn Rönnholm, föreningsassistent (slutade i maj)
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Jessica Nyström, föreningshandläggare (slutade i september)
Nicklas Dennermalm, hivhandläggare
Pablo Leiva, invandrarkonsulent och ansvarig för tidningen Infoglis
Jaime Vieyra-Poseck, journalist Infoglis (slutade i juni)
Katarina Stenkvist (började i oktober)
Birgit Heinz, vikarie (slutade i november)
Karin Drake, vikarie
Utöver dessa har föreningen haft arvoderad personal för bland annat skolinformationer, kondomutdelning och ledande av start- och föräldragrupper.
Kvartalsmöten har skett tre gånger under året vid vilka personal och styrelse
mötts för att diskutera arbetsformer och utveckling. Anställda i föreningens
bolag redovisas i dessas förvaltningsberättelser.

Regnbågspriset och Rosa tisteln
Under invigningen av Stockholm Pride delade RFSL Stockholm traditionsenligt ut sina priser; Regnbågspriset (före detta Guldlambdan) och Rosa Tisteln. Årets Regnbågspris var ett handblåst glaslöv i regnbågens alla färger med
texten ”all löv is good löv” designat av Sara Bredberg och tillverkat av Manolito
Quiros.
Regnbågspriset
Regnbågspriset delas ut till person eller organisation som verkar inom Sverige
och som genom sina handlingar och/eller ställningstagande har påverkat
utvecklingen i positiv riktning för sexuellt likaberättigande och/eller könsidentitet/könsuttryck. RFSL Stockholm tilldelade 2006 års regnbågspris till
Åsa Petersen. Åsa är ledarskribent på aftonbladet och författare till boken
”bortom normen” som utkom 2001. Motivering:
”Människor utsätts idag ständigt för normativitetens förtryck. Det kan ta flera
olika uttryck men handlar bland annat om mobbning, förtal, hot och våld,
bara på grund av att människor inte uppfattas som ”normala”. Normen utgår
ifrån den heterosexuelle, vite mannen och de egenskaper och den könsroll
som tillskrivs honom. RFSL Stockholm arbetar aktivt för ett samhälle fritt från
diskriminering och heteronormativitet. Därför känns det angeläget för oss att
uppmärksamma Åsa för sitt djärva, ärliga och något uppkäftiga attityd i samhällsdebatten. Åsa vågar ifrågasätta de strukturer och normer som människor
tvingas leva under och som planteras från tidig ålder. Ett fritt samhälle på alla
plan, kräver att fler vågar göra detsamma!”
Rosa tisteln
Rosa tisteln delas ut till person eller organisation som verkar inom Sverige och
som genom sina handlingar och/eller ställningstagande har påverkat utvecklingen i negativ riktning för sexuellt likaberättigande och/eller könsidentitet/
könsuttryck. Motivering:
”Årets Rosa Tistel går till Högsta Domstolen; inte för att Högsta Domstolen
den sjätte juli valde att fälla de nynazister som delade ut flygblad som hetsade
mot homosexuella, utan för den godtycklighet Högsta Domstolen uppvisar när
de väljer att fälla dessa nynazister men inte pingstpastor Åke Green. Vi ser
nu att HBT-personer inte är lika inför lagen. Beroende på vem som hetsar,
dömer svenska rättssystemet olika. Det är bekymmersamt hur godtyckligt lagen praktiseras. Kyrkorummet är fortfarande en frizon för hets medan det i
övrigt är förbjudet.”
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Kuratorsverksamhet
Kuratorsmottagningen

Under 2006 har två kuratorer arbetat heltid på mottagningen. Kuratorerna har
under året haft gemensam handledning om två timmar varannan vecka hos legitimerad och handledarutbildad terapeut. Kuratorerna har haft gemensamma
veckomöten under året.
Under året har de kurators- och psykologträffar som brukar arrangeras för de
tre Rådgivningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö hållits en gång, under
våren i Malmö.
Individuella stödkontakter

Antalet bokade besök uppgick under året till drygt 1 050 stycken. Vi har
noterat att antalet längre kontakter har ökat under 2006. Sammanlagt har
154 personer träffat någon av kuratorerna, varav 100 kvinnor, 40 män och 14
transpersoner. Under året träffade kuratorerna även 17 par för samtal med inriktning på relationen och 4 föräldrar till homo- bisexuella och transpersoner
för enskilda samtal.
Utöver dessa kontakter har invandrarkonsulenten haft ett stort antal besök.
Denna verksamhet redovisas separat under egen rubrik. RFSL Stockholm har
under 2006 fortsatt projektarbetet med att bedriva i-Kuratorn – en internetbaserad kurativ verksamhet. Uppdraget kom från RFSL förbundet och avslutades under hösten 2006. För vidare information se separat projektbeskrivning.
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 hänvisningar
till RFSLs aktiviteter. Även samtal som handlar om att få stöd i sin komma
ut-process har förts. Vidarehänvisning 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 besökandes
psykosociala behov. Stödsamtalen kretsar ofta kring frågor om identitet och
självbild som homo- och bisexuell, eller transperson, 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 möjlighet att
utveckla tankegångarna, definiera den sökandes problem och hitta lösningar
på dessa. De längre kontakterna kan handla om relationsproblem, ensamhet,
utanförskap, missbruk, separationsångest eller självmordstankar. I längre
samtalskontakter där kontinuiteten i besöken blir en viktig ram och trygghet,
kan syftet vara att belysa besökandens egna resurser genom pedagogisk påverkan för att till exempel öka insikter om hur man fattar viktiga beslut. Vid
individuella samtal och parsamtal med män eller bisexuella kvinnor kommer
kuratorerna ofta in på säkrare sex och hiv. Vid mötet med personer som bär
på hiv förs även samtal kring det egna förhållningssättet till sjukdomen. Samtal förs t.ex. kring tankar om biverkningar av bromsmediciner, rädsla för att
smitta andra och synen på den egna hälsan och den egna sexualiteten.
Några målgrupper återkommer i kuratorernas verksamhet; till exempel tonår-
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ingar 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 kuratorsmottagningen istället för till kommunens familjerådgivning. Dessutom är kuratorsmottagningen den enda instans som vänder sig till föräldrar till HBT-barn som
är i behov av att bearbeta sin egen inställning till barnets sexuella identitet och
könsidentitet.
Telefonrådgivning

Kuratorerna har under året haft ett stort antal telefonsamtal. Genom e-post
har under året mottagits ca 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 främsta
anledningen till kontakt är behovet av psykosocialt stöd. Vidare efterfrågar
många information om homo- och bisexualitet samt det transrelaterade området i allmänhet eller utifrån specifika situationer. Många telefonsamtal är av
konsultativ karaktär. Här har mottagningen under året märkt ett ökat behov
från hela landet av konsultation vad gäller transrelaterade frågor. Oftast har
samtalen då rört yngre personer i skol - eller förskoleåldern.
Handledning av arvodister och aktivister

Under året har kuratorerna kontinuerligt handlett och stöttat ett antal aktivister och arvodister som verkar inom grupper och verksamheter som erbjuder
psykosocialt stöd av någon form. Kuratorerna har bland annat varit med och
handlett telefonarbetare till Linje 59, handlett ett antal skolinformatörer då
behov framträtt.
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 öppenvårdspsykiatri, ungdomsmottagningar,
skolhälsovård, elevvårdspersonal samt missbruksenheter saknar ibland den
kunskap om homosexualitet som behövs för att kunna bemöta homosexuella
klienter eller patienter. Personal från sådana instanser vänder sig därför ofta
till kuratorerna. I första hand söker kuratorerna i dessa fall förmå behandlande
instans att själv tillskansa sig den grundläggande kunskap som har att göra
med homo- och bisexuella och/eller transpersoners liv och identitet.
Dokumentation – utvärderingsunderlag

Kuratorerna har under 2006 utarbetat en mall för hur statistiskt material ska
kunna behandlas. Tanken är att på ett överskådligt sätt kunna se trender i t.ex.
vilka frågor vår målgrupp söker sig till mottagningen för, och därmed kunna
bemöta efterfrågan av våra tjänster på ett adekvat sätt.
Stödgrupper

Genom sin funktion får kuratorerna inblick i olika typer av stödbehov. Kuratorerna 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”.
Extern utbildning och information

Vid ett stort antal tillfällen har personal från RFSL Stockholms kuratorsmottagning medverkat vid yrkesutbildningar eller utbildningsdagar för redan
yrkesverksamma. Under verksamhetsåret har kuratorerna bland annat utbildat blivande förskollärare, gymnasielärare, fritidspedagoger, grundskolelärare,
omsorgspersonal samt personal på ungdomsmottagningar och inom social-
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tjänsten. Personal har även utbildat RFSU Stockholms blivande skolinformatörer i HBT- kunskap. Föreläsningar har också hållits i Landstinget förebygger
aids (LAFA):s grundutbildning ”Fakta och perspektiv på ungdom, sexualitet
och hiv/aids”.
Utöver detta har personal genomfört utbildningar och föreläsningar som skett
på/i samarbete med Karlstad universitet, Ersta-Sköndal Högskola, Hiv-STInätverket i Gävleborg, Finspång kommun, Danderyds sjukhus, Stockholms
Läns landstings personalstrategiska avdelning, Socialhögskolan i Stockholm,
Lärarhögskolan i Stockholm, Samtliga ungdomsmottagningar i Dalarna, pedagoger och rektorer i Tumba kommun, Södertörns högskola, RFSU, Medicinsk
programberedning 3 inom Landstinget i Stockholm, Busslink, Vänsterpartiet
Stockholm, Riksby Vårdcentral, Länsstyrelsen Stockholm, Kevingeskolan,
Eskilstuna kommuns MR-dagar.
Totalt har kuratorerna via olika utbildningsinsatser och föreläsningar träffat
över 1 500 personer.
Kuratorsmottagningen har även mottagit flera studiebesök från Ryssland.

iKurator
iKurator är en rådgivningstjänst på Internet som RFSL Stockholm bedriver
för RFSLs nationella förbund och som genomförs med stöd från Statens Folkhälsoinstitut. Den består av en webbsida där det går att ställa frågor till en
kurator på RFSL Stockholm, ta del av andras frågor och svar, samt annan information. Projektet har som avsikt att nå ut till hela Sverige och särskilt till
områdena utanför storstäderna. Syftet är att kunna besvara frågor och ge stöd
och rådgivning till de som har funderingar om homosexualitet, bisexualitet
och transrelaterade ämnen. iKurator öppnades i oktober 2005 och leds av en
halvtidsanställd kurator. Cirka 560 brev har mottagits och besvarats. Ämnen
för frågorna har rört sexuell läggning/identitet, relationer, kärlek, könssjukdomar, transfrågor och sexliv. Majoriteten av frågeställarna har uppgett sig vara
homosexuella och från storstadslänen. Åldersintervallet har varit 16–65 år.
Kontakterna har varit av både stödjande och rådgivande karaktär. De har
således handlat om frågeställarens psykosociala behov, som exempelvis självbild eller relationer med andra, men också om till exempel verksamhet inom
RFSL eller kontakter med en myndighet. iKuratorn avslutades i augusti då
medel ej sökts för fortsättning.

Hivpreventiv verksamhet
Utåtriktad hiv/STI-preventiv verksamhet 2006
RFSL Stockholm har under året haft en anställd med ansvar för primärpreventiva 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. Detta
arbete syftar till att stärka och stödja MSM för att öka känsla av sammanhang,
social delaktighet och sociala nätverk. Detta ingår i preventionsarbetet 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 olika myndigheter på olika nivåer.
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Kondomleverantörerna
Sedan 1988 har RFSL Stockholm arbetat utåtriktat i gruppen MSM för att tillhandahålla information och kondomer i syfte att öka andelen skyddade 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 ”Kondomleverantörerna”.
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.
Tio män har under året utbildats för och arbetat med verksamheten. Arvodering utgick för de patruller som under året besökte barer, klubbar och parker.
Under året delades det ut cirka 13 000 kit med kondomer, glidmedel och information vilket är en ökning med 5 000 enheter.
Kondomleverantörerna jobbade även under Världsaidsdagen tillsammans
med AFRIS, RFSU Stockholm och Lafa och delade ut 7 000 kondomkit, en
ökning med två tusen.
Outreachverksamheten

Åtta arenor har ingått i verksamheten. Rio har försvunnit på grund av konkurs
och Scandinavian Leather Mens (SLM) lokal har tillkommit och de tar endast
emot glidmedel. På samtliga klubbar har det funnits kondomer och glidmedel,
ett broschyrställ med information om RFSL Stockholms psykosociala verksamhet, hiv, STI och alkohol/droger.
Fråga Kondomleverantörerna

Projektet Fråga Kondomleverantörerna har till syfte att kommunicera och informera om hiv och säkrare sex till MSM på olika internetcommunites. Till en
början riktade sig projektet MSM enbart i Stockholms län men det utvidgade
sig senare för att inkludera hela landet (minus Skåne). Projektet finansierades
av FHI, Lafa och Smittskyddet i Stockholm och avslutades mars 2006 med
en rapport. Under hösten 2006 ansökte vi om vidare finansiering från Socialstyrelsen.
Utåtriktad hiv/STI preventiv verksamhet
RFSL Stockholm har under året haft en anställd med ansvar för primärpreventiva program för män som har sex med män (MSM). Syftet med programmen
är att minska spridningen av hiv och andra STI, det 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. Detta arbete syftar till att stärka och stödja MSM för att öka känslan
av sammanhang, social delaktighet och sociala nätverk. Detta ingår i preventionsarbetet 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 olika myndigheter på olika nivåer.
Sekundärprevention
Genom invandrarkonsulenten bedrivs viss sekundärprevention riktad till
främst hiv-positiva HBT-personer. Detta sker huvudsakligen genom rådgivande samtal om behandlingar samt läkarbesök på hiv mottagningen som till exempel Venhälsan, Karolinska och Huddinge sjukhus i Stockholm. Under 2006
vi hade ca. 150 samtal och ca. 85 % var MSM.
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Invandrarverksamhet
En invandrarkonsulent har ansvarat för verksamheten, vilken kan delas upp
i tre delar: informationsarbete, individuella stödkontakter och socialt arbete
med HBT-personer med icke-svensk bakgrund i Stockholm och deras anhöriga. Sammanlagt hade RFSL Stockholm under 2006 kontakt med immigranter
från 30 olika länder och från Sverige.
Informationsarbete

Under år 2006 publicerade RFSL Stockholm för elfte året i rad INFOGLIS
(IG), ett informationsblad helt på spanska om sexuellidentitet, hiv/aids och
homo-, bisexuella och transpersoner livsvillkor. Under året har tre nummer
publicerats. Infoglis skickas till över 40 organisationer för (och som jobbar
med) spansktalande i hela landet, till medlemmar i föredetta GLIS, och till
HBT-personer och organisationer i utlandet. Upplagan är 1200 exemplar vid
varje utgivningstillfälle. Jaime Veyra-Posek anställdes som vår redaktör och
layoutare för IG (till och med juni 2006).
Individuella stödkontakter

RFSL Stockholms invandrarkonsulent hade under 2006 315 samtal med
homo- och bisexuella män och kvinnor samt transpersoner från Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador,
Etiopien, Finland, Georgien, Guatemala, Indien, Irak, Iran, Israel, Jordanien,
Kuba, Kurdistan, Libanon, Libyen, Mexiko, Mongoliet, Nicaragua, Palestina,
Ryssland, Surinam, Syrien, Sverige, Ukraina och Venezuela. 47 besök gjordes
av kvinnor, 245 av män och 23 besök av transpersoner.
250 personer har kontaktat RFSL Stockholms invandrarkonsulent via Internet. En del av dessa kontakter har vidarehänvisats till andra lämpliga instanser.
Cirka 280 telefonsamtal har tagits emot med frågor rörande hiv, homo- bi- och
transpersoner. Arbetet har huvudsakligen rört sexuell identitet, socialfrågor,
migration samt hiv. Arbetet med hiv har varit inriktat på såväl primärprevention som stöd till hiv-positiva och sekundärprevention.
Invandrarkonsulenten har fortsatt att både ta emot HBT-personer, heterosexuella män och kvinnor samt närstående till HBT-personer för samtal på RFSL
Stockholm, samt att följa med personer till läkare, polis, invandrarmyndigheter och andra institutioner och myndigheter. RFSL förbundet har tillsammans
med invandrarkonsulenten arbetat med stöd till asylsökande. De har varit
behjälpliga med stöd, råd och hjälp i processen att söka asyl i Sverige samt med
annan juridisk hjälp. Under året har vi haft ca 155 samtal om detta.

Ungdomsverksamhet
BUMS

Det treåriga projektet finansierades till en början av FHI och har nu tagits över
av Socialstyrelsen – smittskyddsenheten.
Projektet syftar till att dels utveckla och sprida kunskap om metoder för att
stödja unga bi- och homosexuella samt transpersoner, dels till att sprida erfarenheter och metoder för att motverka homofobi bland unga, stärka den
psykosociala hälsan och lägga grunden för ett säkert sexbeteende hos målgruppen.
I projektet avser RFSL Stockholm även att fortsätta med det identitetsstödjande arbetet med HBT-ungdomar där det skapas sociala sammanhang och där
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det genom det identitetsstärkande arbetet förankras ett säkrare sex-beteende,
sprids kunskap om Hiv/STI och ett populariserande av kondomanvändning i
målgruppen.
På sikt ska projektet bidra till att fler aktörer får tillgång till de metoder som vi
idag vet kan vara ett värdefullt stöd för unga HBT-personer i deras identitetsutveckling. Projektet ska också leda till ett ökat välmående i målgruppen och
verka förebyggande mot spridning av hiv/SDT. Den befintliga projektledaren
för RFSL Stockholms ungdomsverksamhet påbörjade den nya tjänsten 200503-01. Projektledaren arbetade under 2006 med de befintliga verksamheterna: IHU, Startgrupp UNG, KRUT, Någonstans går gränsen, IHUs transcafé
och IHU-plus, (se detaljerad berättelse under respektive verksamhet), till en
omfattning av 50%. De övriga 50% har projektledaren ägnat åt att utveckla,
dokumentera och aktivt sprida metoderna nationellt. Under året har nya metoder utvecklats och gamla metoder har gåtts igenom och arbetet med att utveckla dessa har avslutats. Metoden ska under 2007 i sin nya form lätt kunna
användas av och spridas till andra lokala HBT-organisationer som arbetar med
verksamheter som fungerar enligt målen ovan.
Icke Heteronormativ Ungdom (IHU)

IHU är en sammanslutning för unga bi- och homosexuella samt transpersoner
i åldern 13 till 20 år. Genom identitetsstödjande träffar skapas möjligheten för
unga att mötas och skapa ett sociala nätverk där dom kan få stöd och bekräftelse av andra ungdomar och av de medverkande ledarna. IHU har i genomsnitt
38 besökare varje måndag varav i genomsnitt fyra är förstagångsbesökare. Sammanlagt har IHU alltså haft minst 1520 besök varav 160 är förstagångsbesökare
under 2006. Under våren har den ordinarie projektledaren tagit in två extra
ledare då antalet besökare på IHU har stigit och en ansvarig inte längre räcker
till. Under våren utformades en ansökan till Allmänna Arvsfonden för att söka
medel för att komplettera dagens IHU. Den trygga lilla samtalsgrupp som IHU
började som har blivit en gigantisk mötesplats som i många avseenden inte
längre p.g.a. resursbrist kan tillgodose målgruppens behov av samtal och stöd
kring komma-ut processen och identitet. Förutom att IHU fysiskt inte får plats
så har också vår kapacitet att erbjuda individuellt stöd blivit i det närmaste
obefintligt. I målgruppen märks även olika typer av särskilda behov, förutom
behovet av att samtala kring sin egen identitetsprocess som kommer med insikten om att man inte är heterosexuell och/eller inte känner sig bekväm i sin
kropp. De särskilda behov vi märkt av under 2006 är bl.a. från transungdomar
som lätt hamnar utanför då de normerande i HBT-världen fortfarande är HBpersoner, från ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk då t.ex en
komma-ut-process kan se väldigt olika ut beroende på kulturella och religiösa
förutsättningar och tillhörigheter. Andra särskilda behov som vi får förfrågan
om är relaterade till olika funktionshinder och psykiska funktionsnedsättningar så som Aspbergers syndrom, ADHD och DAMP. Under 2006 har vi erbjudit
provisoriska lösningar för att försöka tillmötesgå några av dessa särskilda behov. I form av IHU:s-transcafé skapades en gång i månaden en mötesplats för
transpersoner under 25 år, helt utan närvaro av ledare, och KRUT- en mötesplats, med ledare närvarande, för HBT-ungdomar med annan etnisk bakgrund
än svensk.
Resursbristen och bristen på kontinuitet innebär även att vi inte kan plocka
upp och arbeta med de ”trender” i ohälsa som idag märks bland de HBT-ungdomar som besöker IHU, exempel här är flickor som skär sig och pojkar som
svälter sig och säljer sex.
I september 2006 fick vi ja på ansökan till Allmänna Arvsfonden och arbetet
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att komplettera dagens ungdomsverksamhet, iordningställa lokaler, anställa
fritidsledare och en projektledare på 50% påbörjades och i jan 2007 invigdes
det nya ungdomshänget.
Grundat på IHU-deltagarnas önskemål hade RFSL Stockholm tillsammans
med RFSL Ungdom, Pride och LAVA en särskild satsning under Pride. LAVA
förvandlades till Pride UNG och hade under hela veckan öppet med verksamhet riktad till en ung HBT-publik som inte kommit ut, inte var tillräckligt
gamla, inte hade råd eller av andra anledningar inte kunde, eller ville delta i
Pride park.
IHUs transcafé

På initiativ av deltagare i IHU startades under hösten 2005 IHUs transcafé.
En tiondel av IHUs deltagare har någon slags transidentitet och känner ofta
att det är homo- och bifrågorna som är fokus i ungdomarnas egna samtal. Som
transperson krävs en slags komma-ut-process på IHU vilket är helt emot syftet: att alla ska känna att här är alla det dom är, och ingen ska ifrågasättas. För
att stärka gruppen transungdomar och ge dem en känsla av gemenskap och
kollektiv styrka i att vara trans i ett homo- och binormativt sammanhang startades ett transcafé med en övre åldersgräns på 25 år. Initiativtagarna har själva
ansvaret för cafét. Cafét hade under våren och hösten 8 träffar och varje träff
hade i genomsnitt 10 deltagare. Transcafét har dock inte gett ett tillfredställande resultat. Utan externa ledare har det varit svårt att tillhandahålla det
stöd gruppen behöver och det är också tveksamt att låta transungdomar som
själva befinner sig i en identitetsskapande period att ta hand om varandra, speciellt när det kommer nya till gruppen och det inte finns någon garanti för att
de släpps in ordentligt. Samtidigt har normer bildats i även denna grupp där
fokus har legat på pre. op. transidentitet vilket gjort det svårt att känna sig inkluderad om man inte delar den transidentiteten. Detta alternativ har snarare
verkat segregerande än integrerande då man får uppfattningen att man måste
gå till Transcafét om man har en transidentitet och att man inte är välkommen
i andra verksamheter. RFSL Ungdom och RFSL Ungdom Stockholm kommer,
tillsammans med initiativtagarna till IHUs transcafé, under 2007 starta en
cafékväll i ny regi och Transcaféts besökare kommer att hänvisas dit och till
IHU/EGALIA. RFSL Stockholm kommer istället att arbeta för att utarbeta en
startgrupp för transpersoner. (För mer info se startgrupper.)
Lärarhandledningen Någonstans går gränsen

RFSL Stockholm har distribuerat lärarhandledningen Någonstans går gränsen samt bistått med information om att lärarhandledningen går att ladda ner
kostnadsfritt som PDF på adresserna :
www.rfslungdom.se/public/ rfslsthlm_nagonstans_gar_gransen.pdf
www.levandehistoria.se/documents/Nagonstans-inlaga_small.pdf.
Under 2006 har ett utvecklingsarbete tillsammans med författarna påbörjats
med målet att revidera, utveckla och nytrycka materialet i någon form. Anledningen till detta är att delar av informationen i Någonstans går gränsen är
inaktuell till följd av lagändringar som skett sedan materialet skrevs. Revideringsarbetet fortskrider under 2007.

Skolinformation
RFSL Stockholm har under året bedrivit sedvanlig skolinformation och utbildningar till studerande på grund- och gymnasieskolor, fritidsgårdar, universitet
och andra vuxenutbildningar. Under året har föreningen haft en person, som
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har ansvarat för skolinformationsverksamheten, anställd på heltid.
Totalt genomfördes 170 informationstillfällen under verksamhetsåret, vilket
är en ökning från 2005 (162 stycken). Under året har informatörerna träffat
510 klasser/grupper, vilket innebär att cirka 14 500 elever/personer har tagit
del av vår kunskap.
Högstadie- och gymnasieskolor samt övriga

Av det totala antalet informationstillfällen har 118 besök gjorts på 96 olika
högstadieskolor och 46 besök på 29 olika gymnasieskolor. Detta innebär att
vi under året informerade på ca 23 % av alla gymnasie- och högstadieskolor
i Stockholms län. Högstadie- och gymnasieskolor är alltså fortfarande våra
största uppdragsgivare. Under året besökte vi även fritidsgårdar och mellanstadieskolor. 60 minuter är fortfarande den vanligaste längden på en information.
Marknadsföring mot skolor

Under 2006 gjordes inget utskick till skolorna i länet p.g.a. två anledningar:
Dels gjordes två utskick under 2005, det sista under senare delen av höstterminen, detta innebar att ett behov av ett utskick under vårterminen 2006 inte
fanns. Vidare inledde vi ett omfattande utvärderingsarbete av skolinformationen under höstterminen 2006 som ledde till en rad förändringar i verksamheten, bl.a. gällande lektionslängd, metoder och transinkludering av verksamheten. Innan det var klart hur dessa förändringar skulle se ut fanns inget behov
av ett utskick då vår ambition är att informationen som går ut till skolorna ska
vara aktuell och relevant ett år framåt i tiden.
Utbildning av informatörer

Under det gångna året har den sedvanliga informatörsutbildningen genomförts under hösten.
Utbildningen omfattade 45 timmar. Tio personer genomgick utbildningen,
fem kvinnor och fem män. Medelåldern på de nya informatörerna var 25 år.
Den yngsta var 19 år och den äldsta 28 år.
Verksamma informatörer

2006 var ett år då informatörsgruppen var väldigt stabil under vårterminen
medan en stor del av informatörerna valde att avsluta sitt informatörsarbete
under höstterminen. Ungefär hälften av de informatörer som arbetade under
året gick informatörsutbildningen hösten 2005, den andra hälften bestod av
informatörer som arbetat ett eller några år. Sammanlagt informerade 23 personer inom ramen för skolinformationsverksamheten. Av dessa var 12 kvinnor
och 11 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 15 stycken.
Fortbildning och handledning av informatörerna

Den skolinformationsansvariga har under året deltagit vid ett flertal informationstillfällen i syfte att handleda informatörerna i deras arbete. Varje informatör har fått denna form av handledning minst en gång under året. Även
enskilda utvecklingssamtal med varje informatör har genomförts under verksamhetsåret.
Under året har tio informatörsträffar anordnats. På den första träffen, som var
förlagd till en heldag i januari, presenterades ett nyframtaget metodmaterial
för skolinformationen. Detta material har varit informatörernas styrdokument
under verksamhetsåret. Två träffar var grupphandledningar, med kuratorerna
närvarande, på vilka informatörerna fick diskutera sin roll som skolinform-
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atörer med varandra, båda dessa träffar var förlagda under vårterminen. En
träff var en så kallad kick off inför höstterminen, på vilken informatörerna fick
möjlighet att förbereda sig inför den kommande terminen.
Ytterligare två träffar var utvärderings- och planeringsträffar, på vilka informatörerna i grupp fick diskutera och utvärdera metoderna som används inom
verksamheten. Under hösten ägnade vi två träffar åt ämnena ”diskrimineringslagarna i Sverige i dag” och ”transpersoner”. I slutet av varje termin hade vi
vidare en, enbart social, avslutningsträff för informatörerna.
Transinkludering av skolinformationsverksamheten

Under verksamhetsåret har diskussioner pågått inom föreningen gällande
transinkludering av skolinformationsverksamheten. Detta utmynnade i en
omfattande utvärdering av verksamheten under hösten vilket ledde till att ett
beslut om att, både fakta- och erfarenhetsmässigt, transinkludera verksamheten togs i slutet av året. Arbetet med att genomföra detta kommer att påbörjas
under 2007.
Skolinformationsmaterial

Den skolinformationstidning som under verksamhetsåret 2002 producerades
av RFSL Stockholm och RFSL-rådgivningarna i Göteborg och Malmö, på uppdrag av förbundets hiv-kansli har under vårterminen 2006 distribuerats till
samtliga elever/personer som lyssnat på våra skolinformationer.
Under höstterminen ersattes nämnda tidning av två nya broschyrer, dels ”får
du vara du i skolan” som är framtagen av HomO och som tar upp den nya diskrimineringslagen som gäller i skolan from 1 april 2006, dels broschyren ”Ung”
som är framtagen inom ramen för RFSL Stockholms ungdomsverksamheter.
Under året har vi även, i samarbete med Linje 59, distribuerat karameller med
telefonnumret till Linje 59 samt Linje 59s hemsideadress tryckt på omslagspappret till samtliga elever/personer som lyssnat på våra skolinformationer.
Allt nämnt material har fungerat som 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 eller göra intervjuer. I mån av tid och resurser
tillgodoser personalen dessa önskemål.

Verksamhetsgrupper
Föreningen har en stor och mångfacetterad verksamhet fördelad på olika
grupper. Grupperna delas in i;
• Fritids- och nätverksgrupper, som syftar till att skapa sociala nätverk och där
verksamheten skapas av deltagarna själva.
• Stöd- och samtalsgrupper, som har en mer stödjande inriktning och som har
en erfaren ledare som rekryteras av RFSL Stockholm och som arbetar efter en
fastslagen metodik.
• Arbetsgrupp, är en grupp som tillhandahåller en utåtriktad verksamhet.
• Telefonjour.
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Fritids- och nätverksgrupper
Lambda IF

Lambda IF är RFSL Stockholms idrottsförening. Föreningens arbete består i
att organisera idrottsaktiviteter för homo- och bisexuella samt transpersoner.
Varje sektion/grupp tar ansvar för och bedriver sin egen verksamhet. Under
2006 har tyvärr verksamheten minskat något. Under hösten har inte sektionerna för bordtennis, badminton och mixad innebandy bedrivit någon verksamhet. Varje sektion och verksamhet presenteras utförligare nedan.
Styrelsen har under året bestått av: Stefan Sundberg (ordförande), Rikke
Olesen, Malin Backström, Paulo Vieria, Alex Grönqvist, Anna Wendel, Jenny Koperski, Jay Tran, Kari Lindh och Anders Nilsson. I syfte att synliggöra
verksamheten genomfördes under Prideveckan den traditionella sportdagen.
Volleybollsektionen visade upp sig på första parkett framför stora scenen på
torsdag eftermiddag. Dessutom bedrevs en del annan idrottsverksamhet utanför Lambdas verksamhetsområde.
Volleyboll (mixad)

Volleybollsektion har tränat på lördagseftermiddagar, huvudsakligen på Eiraskolan men också en period i den lite större hallen vid Kullskolan. Antalet deltagare har varierat mellan 10 och drygt 20 på varje träning och totalt har mer
än 40 personer deltagit på träningarna. Volleyboll är också en mycket populär
verksamhet för HBT-personer med invandrarbakgrund vilket visat sig i att vi
haft deltagare från ett 20-tal olika nationer på träningarna. Högstanivån bland
de tränande har höjts en del under året varför vi börjat diskutera att dela upp
träningarna för att göra det lättare för nybörjare att börja träna också. Detta
har tyvärr inte gått att genomföra ännu på grund av problem med halltider.
I mars deltog Lambda volleyboll med tre lag i Raballder Cup i Oslo med en
femteplats för A-laget som bästa placering i stenhård konkurrens med bland
annat flera lag från Italien. I september deltog två lag i Pan Cup i Köpenhamn.
Där lyckades A-laget gå hela vägen fram till seger medan B-laget slutade på
en hedrande sjätteplats. Klubben har också deltagit med ett lag i Korpen med
blandade resultat.
Musclemarys

Gympasektionen inom Lambda IF (även kallad Musclemarys) har idag ca 50
medlemmar och träffas 1 gång/vecka för att gympa och efteråt går vi ut och
äter och/eller tar en öl. Sektionen har även fått väldigt positiva sociala spin-off
effekter. Det är t.ex. 10-20 personer som åker till Franska alperna varje år med
UCPA och åker skidor.
Varje söndag klockan 18.00 under vår och höstterminen (med undantag för
skolloven - påsk, pingst m.fl.) har vi träffats för att gympa och umgås. Vi har
hållit till i lilla hallen på Friskis & Svettis, Kungsholmen. Under våren träffades
vi 18 gånger men bara 13 gånger under hösten. Det senare beroende på att
Friskis & Svettis bygger om lokalen som vi gympar i.
Grundnivån på gympan har varit medel men sedan har det varit varianter på
detta såsom vanlig medelgympa, medel/styrka, core, och rygg. Vid några tillfällen även intensivgympa. Det har således varit ett brett utbud. Varje gång
har det kommit mellan 15-25 st. Terminerna avslutas med en söndagsmiddag
på restaurang Patricia vilket varit mycket uppskattat.
Under hösten har vi precis som andra sektioner inom Lambda IF tillsatt en
ekonomiansvarig som ansvarig för våra egenavgifter. Vi kommer också att ha
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medlemsmöten 1 g/termin. Vi har dyra lokalkostnader då vår verksamhet kräver bra musikanläggning och bra golv vilket vi bara hittat hos Friskis & Svettis
och tyvärr inte i Stockholms stads lokaler. Trots detta hoppas vi att medlemmarna stannar kvar och att verksamheten kan fortsätta kommande år.
Dans (mixad)

Danssektionen bedriver verksamhet i pardans - latin och standarddans. Vi har
under våren 2006 haft en träningstid på lördagar kl. 11-13 i Gustav Vasa skola.
Totalt har cirka 20 personer deltagit i träningen. Under hösten 2006 har vi i
stället använt lördagstiden till teknikkurser i latin och standard, med Karin
Stjärnefyr som ledare.
De olika dansparen har dessutom (i olika omfattning) tränat på egen hand,
men vi ska försöka ordna en gemensam träningstid framöver. I oktober deltog
fem par i danstävlingen Csardas Cup i Budapest. Till nyårstävlingen Nordic
Open i Köpenhamn (30 dec-06) räknar vi med ännu fler deltagande danspar
från Lambda.
Innebandy

Under 2006 har det tränats/spelats daminnebandy i en av Björkhagsskolan
gymnastikhallar. Speltiden har varit kl 17:30 - 19:00 på söndagar. Antalet närvarande har varierat mellan 6 - 12 spelare. Stämingen har varit mycket god och
träningarna har varit mycket uppskattade av de deltagande. Tyvärr svalnade
intresset när det krävdes mer ekonomisk organisering till hösten då RFSL inte
kunde stå för betalning av halltiden. Detta har inneburit att vi ej har utövat
någon daminnebandy sedan maj/juni 2006.
Fotboll (kvinnor)

Lambda IF:s fotbollslag för kvinnor har under 2005 haft en väldigt bra säsong i
Korpens division 1, där man kom på andra plats. Det har kommit nya till laget
och vi har lyckats bra med att skapa nya relationer och kontakter, både internt
och externt. Åldersbredden är stor, från 25 till över 40 och det finns kvinnor
från både Sverige, Norge och Danmark.
Laget har inte haft någon fast träningstid men har träffats lite då och då på
fotbollsplaner kring Stockholm. Det har tyvärr inte funnits ekonomi till inomhusträning i år, men där har vi hittat en alternativ lösning. De flesta Korpenspelare har valt att anmäla sig till ett inomhuslag och de har själva finansierat
detta. Inomhuslaget har skapats under samarbete med ett lag från utomhusturneringen.
Det är också ett mål att skapa kontakter med andra gay-fotbollslag runt om i
världen och vi har redan fått en första kontakt med ett lag i Australien. Det är
mycket bra stämning i laget och alla nya har känt sig välkomna. Det har varit
särskilt bra för tillflyttade att hitta nya kompisar i laget. Förutom det sportsliga
har det också anordnats fester och andra sociala sammankomster. Laget planerar delta i Korpen även
Kenta BK

Kenta BK har under våren och sommaren 2006 träffats regelbundet och haft
lättare fotbollsträningar och social samvaro. Nya intresserade har dykt upp vid
ett flertal tillfällen, men gruppen utgörs främst av 5-10 personer som regelbundet deltar vid träningarna. Under hösten har verksamheten varit vilande.
Club Golden Ladies

Club Golden Ladies är en aktivitetsgrupp inom RFSL Stockholm, som vänder
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sig till lesbiska och bisexuella kvinnor från 35 år och uppåt. Medlemsantalet
vid årsskiftet var 218 kvinnor.
Klubben har fortsatt sin kaféverksamhet på Hus1 (Hyllan) varje tisdag. En del
av tisdagscaféerna har haft ett specifikt tema, t.ex. Optiker, ”Fråga doktorn”,
”Fritt Fram” och ”Säkerhet i hemmet”. ”17 år på kåken” var en temakväll, som
intresserade många. Detsamma gällde temacaféet om Kvinnohistoria. Cafékvällarna har i snitt gästats av 15-25 kvinnor. Cafékvällarna har skötts av klubbmedlemmarna på frivillig basis.
Under året har det arrangerats sex middagar och fester både med och utan
dans. Vi har bl a haft grekisk temafest och middagar på Tant Åkes Krog. På
festerna har Kati Perälä och Benita Wikström ansvarat för musiken. Vid ett tillfälle hade vi livemusik i form av artisterna Linda och Björn Rapp som spelade
på Tant Åkes Krog i februari.
Vi har besökt Gustavsbergs porslinsmuseum, musikmuséets utställning om
Kaj Gullmar, ”Sympati för djävulen” på Stadsteatern och gjort konstvandring.
Vi har även t ex besökt Parkteatern två gånger och sett Stockholms Gaykör och
Kvinnokören Sapphonias julkonsert.
I mars åkte vi till Malmö och hälsade på vår systerorganisation. Under besöket hann vi med en utflykt till Köpenhamn där vi träffade Silverrävarna och
Lesbiska över 40 (LÖF) och gick på thedans. I Malmö umgicks vi med Golden
Ladies Södra, bl.a. under ett trevligt restaurangbesök. Under pride hade vi som
vanligt picknick i Tanto. Cirka 50 kvinnor deltog.
Gayseniorerna

Gayseniorerna är en självständig grupp för gemenskap, sociala kontakter 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 onsdagseftermiddagar och gett tillfälle för att under anspråkslösa
former träffa och prata med andra likasinnade. Besöksantalet har under året
varit cirka 1.390. Gruppen har löpande information på sin hemsida och föreningen annonserar om dess verksamhet fortlöpande.
Operabögarna

OperaBögarna (OB) har allt sedan starten hösten 1997 ständigt växt. Under
2006 har OB haft en ”normal” verksamhet, och medlemsantalet har inte ökat
nämnvärt utan ligger på ca 270 – 280 medlemmar vid ingången till 2007.
Gruppen består främst av män (ca 90%), men även kvinnor (ca 10%) är välkomna. Åldersmässigt har gruppen medlemmar i åldrarna 23 – 89 år. Större
delen av medlemmarna bor i Stockholm men medlemmar finns även i andra
delar av Sverige samt i utlandet, exempelvis England, Tyskland och Spanien.
Under året har vi arrangerat ett antal evenemang och träffar. 40-50 medlemmar såg tillsammans de kritikerrosade föreställningarna av Wagners ”Valkyrian” och ”Siegfried” på Kungliga Operan. I mars månad hölls en ”Birgit Memorial Night” med anledning av hovsångerskan Birgit Nilssons död. Vi har haft
en träff med kompositören B. Tommy Andersson med anledning av hans opera
”William” som ett 10-tal medlemmar såg vid en gemensam resa till Vadstena
under sommaren.
Under hösten arrangerades tre träffar på RFSL-Huset där vi bl.a. tittade på
olika opera-DVD och gästades av SvD:s recensent Bo Löfvendahl. I början av
december arrangerades den traditionsenliga glöggkvällen med hemlig gäst,
som i år var mezzosopranen Martina Dike, som bl.a. debuterade vid Wagner-
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festepelen i Bayreuth under sommaren 2006.
I slutet av september var OB:s arbetsgrupp inbjudna till Folkoperan för att
inleda de första diskussionerna kring en jubileumskonsert under Pride 2007,
då OB firar 10-årsjubileum. Mer om detta i kan läsas i vårt anslagsyrkande för
2007. Under hösten har vi haft ytterligare ett möte med Folkoperans ledning
i ärendet.
I genomsnitt har ett 25-tal medlemmar medverkat vid de olika arrangemangen, totalt 8 träffar och en resa.
Transcafé

Transcaféet gick in på sitt fjärde år. Sista onsdagen i varje månad har ett
program hållits med inriktning på frågor kring att vara transperson. Diskussion, fika och föredrag har varit programpunkter som vid varje tillfälle samlat
mellan tjugo och trettio deltagare.
Läsecirkel

RFSL-medlemmar läser en skönlitterär bok med HBT-tema och träffas en gång
i månaden för att diskutera den under lättsamma former. Gruppdeltagarna
väljer böckerna tillsammans. Under hösten har tre böcker betas av: ”Charlie”
av Margareta Suber, ”Schlagerbög” av Peter Tai Christensen och ”Fritt förfall”
av Birgitta Stenberg. Vi har genom ett samarbete med Normal förlag kunnat
köpa deras böcker till mycket förmånligt pris.
Feministkillarna

Aktivistgruppen Feministkillarna är en feministisk grupp som riktar sig till
HBT-killar som intresserar sig för feminism och andra relaterade frågor.
Under året så har gruppen varit medarrangör till Feministtältet under Stockholm Pride. I Pride House arrangerade vi en dragkingworkshop för killar som
blev mer än fullsatt. Circa 25% av deltagarna var transpersoner.
Gruppen var representerad på Genusvetarpuben på Stockholms universitet
höstterminen 2006. Under hösten inleddes arbetet med att utöka gruppen
Feministkillarna genom rekryteringsmöten. Feministkillarna drev också ett
diskussionsforum på qruiser.com och producerade tröjor och väskor för försäljning.
Stöd- och samtalsgrupper
KRUT fd. Blattepojkarna och Blatteﬂickorna

Gruppen Blattepojkarna startade under våren 2001 då en grupp killar hörde
av sig till RFSL Stockholm och ville starta en grupp som skulle fungerar som
en mötesplats för socialt nätverksbyggande, erfarenhetsutbyte och stöd mellan unga bi- och homosexuella med invandrarbakgrund. Under 2002 hörde
en grupp tjejer av sig och ville starta en liknande träffpunkt och då uppstod
gruppen Blatteflickorna. Träffarna har under åren 2001-2004 skett ca en gång
i månaden och samlade 10-15 deltagare i åldrarna 16-25 år.
Under 2004 påbörjade RFSL Stockholm en utvärdering av Blattegrupperna
då deltagarna blev färre och färre. En referensgrupp med sakkunniga tillsattes
och under 2005 påbörjades arbetet med att bygga upp verksamheten igen, två
arvoderade ledare utbildades och den 29 september slog KRUT upp dörrarna.
KRUT har haft 5 inplanerade träffar varav samtliga blev inställda på grund
av noll besökare. För att informera om verksamheten har en flyer tagits fram
och denna fanns med i ett utskick som gick ut till alla högstadier, gymnasier,
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fritidsgårdar och ungdomsmottagningar i Stockholms län. Alla ungdomsorganisationer och invandrarorganisationer har mailats och KRUT har uppmärksammats genom reportage i t.ex. på P1 och P3 samt artiklar i t.ex. SVD.
KRUT har även en sida på Qruiser som används med informationsspridande
som syfte. Då det 2-åriga försöket med KRUT inte har gett ett besöksantal som
överensstämmer med målet på minst 4 besökare per gång kommer KRUT inte
att starta 2007. Deltagarna som har besökt KRUT har uttryckt att det som
behövs är en mötesplats för HBT-personer över 20, inte ett för HBT-personer
med invandrarbakgrund. Försöket med KRUT har snarare verkat segregerande
än integrerande då man får uppfattningen att man måste gå till KRUT om
man är invandrare eller har invandrande föräldrar och inte är välkommen i
andra verksamheter. Skillnaden i komma-ut-processen mellan svenskfödda
och utlandsfödda tycks vara åldern då man kommer ut, personer med invandrarbakgrund tenderar att var lite äldre än svenskfödda, dvs. över 20 år gamla.
Däremot är det ingen större skillnad vad gäller känslor och frågor kring sin
situation. KRUTs besökare kommer därför i fortsättningen hänvisas till RFSL
Ungdoms café som kommer att starta under våren. Den övre åldersgränsen där
kommer att ligga på 25 år.
Startgrupper

Startgrupperna är en serie på 4 träffar med en veckas mellanrum där bi- och
homosexuella får tillfälle att dela erfarenheter med andra. Första 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. En grupp består av minst 6 och max
14 deltagare och sedan jan 2005 krävs en föranmälan för att kunna delta.
Startgrupp UNG

Under året har tre, av fyra planerade, startgrupper UNG genomförts. En blev
inställd p.g.a. för få anmälningar. De tre startgrupper som startade under 2006
började med maxantal deltagare, dvs. 14 stycken. Vi har fått in 19 utvärderingar
från stargrupp UNG. Under 2006 genomförde alltså 19 personer hela Startgrupp UNG, 6 av deltagarna var män och 13 var kvinnor. Medelåldern var för
kvinnor var 20,6 år, männen var något äldre: 22,5 år. På frågan om vilka behov
och förhoppningar som gjorde att deltagarna sökte sig till en startgrupp var de
vanligaste svaren att det handlade om att man ville lära känna andra, att man
ville få ta del av andras tankar om homo- och bisexualitet, samt att man ville
få stöd i att prata om att man själv är homo- eller bisexuell. Deltagarna ombads i utvärderingen att instämma i en rad påståenden genom att poängsätta
dem på en skala från 1 till 5. Påståendet: ”det känns lättare efter att ha gått en
startgrupp” fick i genomsnitt 3.8, ”de ämnen vi talat om känns meningsfulla”
fick 4.7 och ”startgruppen uppfyllde mina förväntningar” fick 4. Under startgruppens gång berättade mer än hälften av deltagarna att de var homo- eller
bisexuella för minst en person som inte visste det innan.
För mer utförlig sammanställning av utvärderingarna från Startgrupp UNG se
särskild rapport.
Startgrupp 25+

Under året har två, av fyra planerade, startgrupper 25+ genomförts. 2 startgrupper blev inställd p.g.a. för få anmälda. Varje startgrupp hade i genomsnitt
14 anmälda, max antal deltagare per grupp är 14 st. 9 av startgruppernas deltagare har fyllt i en utvärdering av dom kan man utläsa att 13% av deltagarna var
män och 77% var kvinnor, medelåldern var cirka 37 år. 77% av deltagarna hade
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under stargruppens gång berättar för någon som dom umgås med, som inte
själv är homo- eller bisexuell, om sina funderingar kring sin egen sexualitet.
Utvärderingarna visar även att deltagandet i gruppen har varit betydelsefullt
vad gäller stärkandet av identiteten, antalet kontakter i det sociala nätverket
har ökat, samtliga uppger att det har blivit lättare att tala öppet om bi- och
homosexualitet efter startgruppen och deltagarna har upplevt att de ämnen
som har diskuterats har varit relevanta och meningsfulla.
Mot bakgrund av förfrågningar från deltagarna i startgrupperna kommer vi
under 2007 att minska antalet startgrupper till en av varje per termin. De
kommer i gengäld bestå av fler träffar.
Snakkegrupper för kvinnor

Snakkegrupperna är till för homo 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 nya vänner. Grupperna leds de
första 3 träffarna av kuratorerna efter en given modell. Tanken är att gruppen,
om den så önskar, sen ska kunna fortsätta att träffas på eget initiativ.
Under 2006 startades 3 nya snakkegrupper med sammanlagt 26 deltagare.
Under våren leddes grupperna av en extern ledare och under hösten av kuratorerna själva. Deltagarna var mellan 21 och 58 år gamla.
Basgrupper för män

Grupperna ger deltagarna möjlighet att få träffa andra män och tillsammans
med andra resonera om sin situation. Samtidigt ger basgrupperna nya vänner
och därmed ett utökat socialt nätverk.
Under året har vi undersökt formen för grupperna och hur den ska se ut i framtiden. Vi har rekryterat nya gruppledare och en grupp har träffats.
Grupper för anhöriga till HBT-personer.

Under år 2006 har ambitionen varit att starta 2 olika stödgrupper för föräldrar
och anhöriga. En grupp riktar sig till anhöriga med en homo- eller bisexuell
familjemedlem, den andra gruppen riktar sig till anhöriga till transsexuella.
Vid datum för respektive gruppstart beslöt vi att skjuta fram gruppstarten till
år 2007 p.g.a. för få deltagare.
Den anhöriggrupp som startades HT 2005 för anhöriga till transsexuella har
under året fortsatt att träffas i RFSL Stockholms lokaler. Här har kuratorerna
enbart fungerat som en praktisk hjälp vad gäller bokande av lokaler osv.
Grupp med hälsoperspektiv

Under 2006 har kuratorsmottagningen börjat arbetet med att införliva ett preventivt hälsoperspektiv inom ramen för mottagningens verksamhet. Ett led i
det arbetet var att starta en grupp med friskvårdsperspektiv riktad mot arbetslösa och långtidssjukskrivna. Vid datum för kursstart beslöts att skjuta starten
av grupp en till VT 2007 p.g.a. något för få anmälningar. I efterhand kom nya
intresseanmälningar in vilket gör att vi tror oss kunna starta verksamheten
2007.
Nätverket Stolta föräldrar till homo- eller bisexuella barn, Stockholm

Nätverket stolta föräldrar till homo- eller bisexuella barn grundades maj 2006.
Vi jobbar för att stödja föräldrar så att de i sin tur kan stödja sina barn i deras
sexuella identitet.
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Nätverket bildades som grupp inom RFSL under senvåren 2006. Verksamt
som fristående under hela 2000-talet. Ca 10 personer inom en kärngrupp.
Gruppen har haft 3 möten under 2006. Tillsammans med föreningshandläggaren har vi tagit fram en broschyr om gruppens verksamhet.
Gruppen har deltagit i Stockholms Pridefestival med tältaktiviteter (utlämnade
av broschyr och samtal med besökande), i ungdomsverksamheten på LAVA på
Kulturhuset och under banderollen ”Stolta föräldrar till homosexuella barn”
deltog vi i Paraden, varvid ca ett 100-tal föräldrar och anhöriga anslöt sig.
Medlemmar i gruppen har ställt upp på intervjuer i TV och i tidningar (ex.vis
Icakuriren). Vi har också haft kontakter med andra grupper och enskilda i landet samt besvarat förfrågningar och fört stödjande samtal per telefon och mail
med enskilda föräldrar som kontaktat oss via vår e-postadress.
Sammanfattningsvis kan sägas att gruppens första år har varit en uppbyggnadsperiod för att få mer fast mark att stå på. Detta fortsätter med stor kraft
och kreativitet.
Arbetsgrupper
Biblioteksgruppen

Biblioteksgruppen består av 4 aktivister och har träffats huvudsakligen i samband med Öppen måndag. Då har det varit naturligt att studera och diskutera
bibliotekets litteratur och videos. Nytillkomna har fått se utlåningen i praktiken. Aktuella frågor har rört organiserandet av biblioteket. På vår nya hemsida
har biblioteket hela katalogen med alla titlar som är tillgängligt för alla.
Vid nyinköp prioriterades nyutkommna böcker framförallt barn- och ungdomsböcker samt tema transpersoner.
På grund av ombyggnad var biblioteket stängt under större delen av hösten.
Telefonjour
Linje 59

Sedan 1990 har RFSL Stockholm drivit en telefonjour särskilt riktad till unga
bi- och homosexuella. 020 59 59 00 www.linje59.se För mer information och
statistik hänvisas till särskild rapport för Linje 59. Se www.rfls.se/stockholm

Program- och kursverksamhet
Öppen måndag har varit föreningens caféverksamhet på måndagskvällar på
Huset. Syftet med Öppen Måndag har varit att skapa ett forum där besökarna
kan bekanta sig med RFSL Stockholm och vårt utbud av aktiviteter och grupper, erbjuda besökare möjlighet att köpa medlemskort, låna böcker i biblioteket samt delta i de aktiviteter som arrangeras under måndagskvällarna. Caféet
lades ner under våren på grund av ombyggnad.
Transdag
Den 11/11 anordnades en välbesökt temadag med transtema. Transcafét serverade fika. Det hölls flertalet föreläsningar (bl.a. om transfobi och om intersexualism), dragkinggruppen odd fellas uppträdde och det fanns möjlighet till
dragsminkning.
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Andra aktiviteter
Föreningen deltog med informationsbord och medlemsvärvare under Sexdagarna, ett arrangemang av RFSU Stockholm, Stockholms Universitets Studentkår och LAFA på Universitetet. Det är tredje året detta genomförs, och
besöksantalet var mycket bra i år. Sexdagarna bjöd besökarna på olika föreläsningar inom området sex och sexualitet samt olika workshops och utställningsmontrar i temat sex. Andra medverkande var bland annat Normal förlag
och Queerdykes. Året avslutades med traditionsenlig öppen julmiddag på julafton. Cirka 16 personer var med och firade jul på Huset.
Studiecirklar
Föreningen har genomfört följande studiecirklar under året: nybörjarkurs i latinodans för kvinnor, fortsättningskurs i latindans för kvinnor, skrivarkurs för
HBT-personer, samt föräldrakurs.

Stockholm Pride
Under Stockholm Pride, 31 juli till 6 augusti, deltog RFSL Stockholm på flera
olika sätt. Traditionen med den stora tjejfesten på torsdagen följdes upp även
i år med en fest på Aladdin och Cabaret som lockade cirka 1.500 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. I
tältet sålde föreningen även ut ett fåtal lagervaror från Rosa Rummet till mycket förmånliga priser, samt nyinköpta saker. Vi bidrog även med medlemsvärvare under Pride, som syntes i folkvimlet. Vi delade tält med RFSU Stockholm
vilket var mycket uppskattat.
Vidare genomförde RFSL Stockholm, i samarbete med LAVA och Pride på
stan, en ungdomssatsning under årets Pride, öppet ungdomshus varje dag på
Kulturhuset. Syftet var bland annat att ge ungdomar som ofta inte har råd med
en DogTag och därför inte kan komma in i Pridepark, en möjlighet att träffas
och fira Pride. Varje dag genomfördes olika aktiviteter. På torsdagen under Pride
arrangerade idrottsgruppen, Lambda IF, en heldag med bland annat gympa för
män och volleyboll.
Andra aktiviteter som RFSL Stockholm arrangerade under veckan var en träff
för anhöriga till transpersoner. Föreningens personal deltog också i debatter i
Pride House. Innan Prideparaden höll RFSL Stockholm en picknick för medlemmar och deras vänner.

Information och kommunikation
Hemsidan
Föreningen har en hemsida med information 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 2006
till cirka 23.000, varav 18.000 unika besökare. En genomgång av samtliga
texter på hemsidan är gjord under 2006 och utbildning har hållts för personal
och hemsideansvarig kring hemsidan.
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Annonsering
Föreningen har annonserat i QX och Kom Ut. Genom Kom Ut har medlemmar, som automatiskt får tidningen hemskickad, kunnat följa föreningens
verksamhet och evenemang. Genom annonseringen i QX har HBT-personer
som inte är medlemmar kunnat nås, då QX distribueras på arenor för HBTpersoner i Stockholm.
Annan marknadsföring
Föreningen satsar på att nå ut till klubbpubliken, genom att placera särskilda
broschyrställ på olika klubbar. Syftet med satsningen är att nå ut till en målgrupp som vi inte når via annonser i QX, Kom Ut eller via vår hemsida.
I anslutning till broschyrställen har en poster med information om föreningens
aktiviteter placerats. I början av året gjordes flyers som lades ut på olika klubbar
och caféer. Syftet med dessa flyers är att marknadsföra aktiviteter till målgruppen
via en nya arena (klubbarna).

Referensgrupper och möten med
andra organisationer
Under 2006 har vi fortsatt samarbetet med Noaks Ark och Posithivagruppen
(PG) som pågått sedan 1996. Med dem planerades fem Latinokvällar på PG
och fyra samtalsträffar på Noaks Ark för spansktalande MSM. Med detta försökte vi att nå hivpositiva killar med olika aktiviteter som kan hjälpa dem att
kämpa med sina hivstatus och att hantera olika behov i sitt vardagsliv. Under
året har det ordnats lunchträffar tisdagar och torsdagar på N. Ark och fyra
Latinokvällar på PG.
RFSL Stockholm samarbetade med Radio Futuro i programmet ”Galería Musical” på måndagar under åtta månader med information om hiv/aids och STI
samt sexualitet, sociala frågor, migrations- och asylfrågor.
Stop Hiv

Under året har projektledaren hiv och hälsa deltagit i möten i samverkansgruppen Stop Hiv. Den består av socialstyrelsen, Lafa, PG, RFSL, RFSL Stockholm och Smittskyddsenheten i Stockholms län och Venhälsan. Arbete resulterade bland annat i sommarens Stop Hiv-kampanj.
Södersjukhuset

Under året har Venhälsan varit fortsatt hotat. En utredning kring Venhälsans
existens gjordes under 2006 och RFSL och RFSL Stockholm har vid ett par
tillfällen träffat utredarna för att ge organisationens perspektiv på hivvården
och hivpreventionen i Stockholm.
The Correlation Network

Projektledaren hiv och hälsa har under året ingått i det europeiska nätverket
The Correlation Networks Internet Expert Group. Fokus ligger på social inkludering och hälsofrämjande insatser på Internet. Nätverket och expertgruppen
har vid två tillfällen träffats och samtalat kring metodutveckling, samtalsmetodik och hur vi kan sprida detta till andra länder i Europa. Samarbetet kommer
att avslutas under 2008.
Nätverket för lesbisk hälsa

Kuratorerna medverkar i nätverket för lesbisk hälsa.
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Nationell representation

Vi deltog med 18 medlemmar på kongressen 17–19 mars i Malmö. Två medlemmar deltog på höstkonferensen, i Halmstad 13–14 oktober, som berörde
sexualitet. Två personer deltog i avdelningskonferensen 20-21 maj i Örebro.
En person deltog i bikonferensen 23-24 oktober i Malmö. Två personer deltog
i ’Kommun kom ut’ 5-7 maj i Borås. Samtliga konferenser och kongressen var
arrangerade av RFSL Förbundet. Kuratorerna deltog på två kuratorsträffar.

Internationellt arbete och
representation
Projektledaren hiv och hälsa deltog i den Nordiska Tjänstemannaträffen i
Stockholm i oktober. Projektledaren hiv och hälsa har också tagit emot en
delegation från Namibia. RFSL Stockholm samarbetar med Aidsstödcentralen
i Helsingfors, Stop Aids, bössernes hiv-organisation i Köpenhamn samt Helseutvalget för homofile i Oslo. Projektledare hiv och hälsa samt invandrarkonsulenten deltog på nordisk tjänstemannaträff i Stockholm i september.
IGLHRC

Föreningen samarbetar med den internationella människorättsorganisationen
för homosexuella i Latinamerika - Los Angeles (USA).
MHOL

Föreningen samarbetar med den peruanska föreningen för homosexuella i
Lima.
Grupo Diversidad

Föreningen samarbetar med en förening för HBT i Montevideo, Uruguay.
Fundacion Buenos Aires SIDA

Föreningen samarbetar med en förening för hivpositiva transexuella i Buenos
Aires, Argentina
http://www.fbas.org.ar
Sindicato Afrodita

Föreningen samarbetar med en förening för transsexuella i Valparaiso, Chile.
Letra S

Föreningen samarbetar med ”Letra S” Aids and HBT new agency i Mexico
http://www.letraese.org.mx
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