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ETT FYRTIONDE ÅR AV STOLTHET
2012 var året då RFSL Stockholm fyllde 40 år. Detta firades med en fest för alla medlemmar. Det blev också en tillbakablick både för hur föreningen tidigare sett ut och hur
situationen för hbtq-personer sett ut i Stockholm.
Vi har tack vare värvande blivit fler medlemmar. Vi ser hur våra lokaler används livligt
dagar och kvällar som bas för kunskap, stöd och aktivism liksom social träffpunkt. Vi
har drivit flera stora projekt. Vi har fått nya styrelseledamöter, ny kanslipersonal och nya
medlemsgrupper som har kommit med nya positiva infallsvinklar. Samtidigt har även
några avgångna styrelseledamöter bidragit med sin tid och erfarenhet. Ekonomiskt har
året varit positivt, då det har funnits en medvetenhet om att hushålla med våra resurser.
RFSL Stockholm har ett starkt varumärke som vi har anledning att värna om och vara
stolta över. Föreningen är nu i en stabil ekonomisk och administrativ situation, vilket
öppnar för möjligheter att blicka framåt och säkerställa en trygg framtid för RFSL Stockholm.
Föreningens framtida utmaningar handlar mycket om att skapa en ännu bättre långsiktighet i föreningens arbete. Exempelvis behöver föreningen kontinuerligt bevara och
hitta nya möjligheter till finansiering, då stor del av föreningens medel är projektbundna
bidrag. Detta gör föreningen beroende av årliga beslut, vilket leder till sårbarhet. Likaså
handlar det om att fortsätta stärka kontinuiteten i föreningen så att det ska vara attraktivt för föreningsengagerade att verka under en längre tid, men också att det ska finnas
ordning och rutiner som gör det lätt att börja engagera sig. En utmaning längre fram är
säkerställandet av tillgång till föreningslokaler. Föreningen behöver även lyfta blicken
och uppdatera visionen för hur vi vill att hbtq-personer ska ha det i Stockholm nästa
eller nästnästa gång vi fyller jämt.
2012 har dock lagt grunden för goda förutsättningar för 2013 och framåt. Vi ser med
stolthet tillbaka på året som har gått och blickar framåt mot vad vi hoppas är en ljus tid
för RFSL Stockholm.
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FÖRENINGENS STYRE

Jimmy Sserwadda Waguma – ledamot
Flykting- och migrationsfrågor, kontakt med Newcomer och förbundsstyrelsen.

Styrelsen

Under hösten 2012 beslutades det att Jimmy Sserwadda Waguma, på egen begäran, lämnade arbetet i styrelsen till förmån för sitt arbete i RFSL:s förbundsstyrelse.

Vid årsmötet, den 24 mars 2012, valdes följande styrelse med ansvarsområden under
personens namn:
Richard Svahn – ledamot, ordförande
Arbetsgivarrepresentant, presstalesperson, kontaktperson för Stockholm Stad och för
lokalpolitiker.
Kristin Arthur – ledamot, vice ordförande
Arbetsgivarrepresentant, presstalesperson, ansvarig för HBT Hälsa, medlemsvärvning,
Tjejfesten.

Personalen
Under året har följande personer varit anställda i föreningen (oavsett tjänstegrad eller
anställningstid): Veronica Berg, Nicklas Dennermalm, Lisa Ericson, Sanna Frost, Filip
Garcia, Pablo Leiva, Olov Lindblad, Jojo Stenberg, Jenny Söderstrand, Sofie Wahlström,
Maria Yvell samt Katarina Stenkvist som har varit föräldraledig.

Daniel Adler – ledamot, kassör
Ekonomi, representant för Huset på Sveavägen AB.

Under året har personalen varit en betydande faktor till att RFSL Stockholm har nått ut
med sin verksamhet i den utsträckning som har varit. Styrelsen vill tacka alla medarbetare för deras insatser och det viktiga arbete de utfört för föreningen!

Julle Bergenholtz – ledamot, sekreterare
Kommunikationsfrågor, ansvarig för medlemsutskick, medlemssekreterare, hemsidan
och dokumentansvarig.

Ekonomi

Mistu Degerlund – ledamot
Ansvarig för öppna medlemskvällar samt aktivistgruppen och HBT Ung. Representant
från RFSL Ungdom Öst.
Tobias Johansson – ledamot
Politiska frågor. Representant i RFSL:s stadgearbetsgrupp
Bo Ludvigsson – ledamot
Seniorfrågor, flykting- och migrationsfrågor, hemsidan och kommunikation.
Sanna Mac Donald (fd Nilsson) – ledamot
Ansvarig för HBT Utbildning
Kim Nygren – ledamot
Ansvarig för öppna medlemskvällar, transfrågor, Transtemadagen, Tjejfesten, Pride.
Deidre Palacios – ledamot
Representant för Huset på Sveavägen AB, ansvarig för kommunikationsfrågor, Tjejfesten och Pride.
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Styrelsen har haft minst ett möte i månaden under verksamhetsåret. Vid styrelsens sammanträden har protokoll förts. En så kallad styrelse- och personaldag har ordnats för att
möjliggöra planering, diskussion och utbildning.

Föreningens ekonomi har under en följd av år varit osäker och med alltför små marginaler, även om omsättningen ökat successivt. Under 2012 har nettoomsättningen ökat.
De ökade projektintäkterna, liksom fortsatt hög nivå på egengenererade intäkter i föreningen, bidrar till att årets resultat blir positivt. Det ger ett välkommet tillskott till föreningens kapital, som nu på allvar återhämtat sig från det stora underskottet 2008. Denna
strategi med flera stora projekt och fler sidointäkter genom eget arbete är livsviktig för
föreningens långsiktiga stabilitet.
Under 2012 sjönk antalet bokade skolinformationer kraftigt, trots låga priser. Det finns
ett tydligt samband mellan skolornas anstränga ekonomi och den negativa bokningstrenden. Då föreningen har stöd från Stockholm Stad kan föreningen endast ha subventionerade priser för skolor i Stockholm Stad, vilket försvårar bokningar i omkringliggande kommuner.
Under RFSLs kongress i maj 2012 beslutade kongressen att sänka medlemsavgifter från
300 kr till 100 kr per medlem och år. Eftersom RFSL Stockholm är landets största avdelning med cirka 1500 medlemmar kommer detta att påverka föreningen negativt, dock
har det pågått medlemsvärvningskampanjer under Pride och resterande året med goda
resultat. Föreningen har i dagsläget ca 1 500 medlemmar.
Effekten av förra årets minskningar av medlemsavgiftsintäkter kan balanseras dels
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genom att ianspråkta de kapital som är egengenererade genom bland annat föreläsningar samt vuxenutbildningar. Detta är dock en kortsiktig lösning då det annars hotar att
urholka det kapital som föreningen behöver bygga upp.
Bidraget till hiv-preventivt arbete, som under lång tid varit föreningens största intäkt,
är idag ingalunda säkerställt från år till år utan har sänkts en rad år i följd med en marginell återhämtning 2012. En anpassning av verksamheten till de förändrade kraven
och förutsättningarna har varit nödvändig, även om det inneburit smärtsamma beslut.
De egengenererade intäkterna kan grovt delas in i fria inkomster (d.v.s. intäkter som
föreningen kan bestämma över hur de disponeras; t.ex. medlemsavgifter, överskott från
Tjejfesten) och bundna inkomster (d.v.s. inkomster som behövs för att täcka ett motsvarande arbete – till exempel intäkterna för skolinformationerna). Båda dessa behövs för
att ekonomin ska gå ihop, men ju större del som är fri desto bättre är det för att föreningens styrelse ska ha handlingsfrihet att kunna satsa på till exempel föreningsverksamheten. Många av dessa sidointäkter är dock konjunkturberoende. Medlemsintäkterna
under 2012 uppgick till 148 110 kr, att jämföra med 2011 då de uppgick till 232 870 kr.
Föreningen har alltså kunnat göra ett positivt resultat om drygt 448 000. Även om detta
är en mycket hög summa för en ideell förening med en total omsättning på cirka 9
mkr. måste den också ses i relation till verksamhetens kostnader. En ökning med en
anställd i medeltal under ett år, innebär att nästan hela detta överskott försvinner. Kommande styrelser måste ha detta i åtanke inför framtida organisationsbeslut. Kortsiktiga
överskott ska utnyttjas med största försiktighet. Med dessa reservationer utsagda, är det
glädjande att styrelsen inför kommande verksamhetsår kan lägga fram en budget med
mer utrymme för de verksamheter som under en lång rad år fått stå tillbaka.

AKTIVITETER
RFSL Stockholms 40-årsfest
Den 16 april 2012 firades RFSL Stockholms 40-årsdag, då föreningen startades under
våren 1972. Cirka 150 personer deltog på festligheten, som bland annat inkluderade
tal från sittande ordförande samt ordföranden och engagerade genom åren. Festen innehöll även sånginsatser av kvinnokören Sapphonia. Kvällen arrangerades i samarbete
med den nyktra klubben Sobeer, som erbjöd alkoholfria dryckesalternativ under kvällen. Festen var mycket uppskattad hos de medverkande.

Värvningskampanj
Under våren beslutade styrelsen att RFSL Stockholm skulle genomföra en värvningskampanj under Stockholm Pride, för att få in fler medlemmar till föreningen. Detta
grundade sig främst på att medlemsavgiften för RFSL hade sänkts i och med beslut på
RFSL:s kongress, vilket innebar att medlemsintäkterna för RFSL Stockholm minskade
drastiskt. Inför Stockholm Pride fick de medlemmar som var intresserade av att värva en
värvningsutbildning från en representant från förbundskansliet.
Värvningskampanjen pågick under fem dagar av Stockholm Pride och genererade mellan 130-150 nya medlemskap i RFSL Stockholm. Då detta var första gången som ett
sådant initiativ gjordes ansågs resultaten vara goda, och styrelsen planerar att göra ytterligare en värvningskampanj under Stockholm Pride 2013.

Transtemadagen
För att uppmärksamma The Transgender Day of Remembrance anordnade RFSL Stockholm, RFSL Ungdom Öst samt transföreningen FPES en temadag med ämnet trans i
november. Dagen var fullspäckad med aktiviteter som exempelvis hen-debatt, samtal
med föräldrar till transpersoner och sexworkshopen ”Knulla queert”. Temadagen var
en succé och lockade cirka 70-80 personer under seminariepassen under dagen. RFSL
Stockholm planerar att hålla en transtemadag även under 2013 i samarbete med RFSL
Ungdom Öst och FPES.
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Julafton
Som varje år anordnade RFSL Stockholm ett julaftonshäng, dit medlemmar kunde gå
för att njuta av julmat och få trevlig samvaro med andra hbtq-personer. Julaftonfirandet
riktar sig även till personer som inte har några familjer och som därför kan gå tillsammans med andra i samma situation för att tillsammans kunna fira jul. För julaftonshänget ansvarade medlemmar ur RFSL Stockholms aktivistgrupp. 8 personer kom under
dagen till RFSL Stockholms lokaler och tog del av julfirandet.

Öppna medlemskvällar
Under 2012 har det varje onsdagskväll under vår- och höstterminen genomförts öppna
medlemskvällar, där det bland annat har varit seminarier, Singstar-kvällar, bakning,
quizkväll och mycket mer. Under året har det vid några tillfällen varit tomt på medlemskvällen medan det under andra kvällar har varit högt deltagande, vilket har gjort at det
har varit svårt att förutse hur verksamheten ska utvecklas. Under hösten startades ett
samarbete med hbtq-hänget Qumulus, vilket har resulterat i att fler personer har hittat
till de öppna medlemskvällarna.
Medlemskvällarna har marknadsförts i RFSL Stockholms medlemsutskick, via RFSL
Stockholms webbplats samt den egna Facebook-sidan kallad ”Öppna Onsdagar”. Under
början av 2013 lanserades temamånader, där medlemskvällar utgår ifrån ett förbestämt
tema två gånger i månaden. Detta utformades för att locka fler medlemmar till medlemskvällarna och återigen finna en stabilitet i verksamheten.

Stockholm Pride
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en av Pride Parks utomhusscener och lockade till sig cirka 50 personer. Representanter från RFSL Stockholm fanns även med i RFSL:s tält i Pride Park, och RFSL Stockholm med tillhörande medlemsgrupper medverkade självfallet under Prides tåg genom
Stockholm där vi arragerade en insamling tillsammans med förbundet till förmån för
hbtq-flyktingverksamhet.

Tjejfesten
Som tidigare år arrangerade RFSL Stockholm Tjejfesten, som efter sina många år som
stående festinslag på Stockholm Pride har fått ett gott rykte om sig. Efter att styrelsen
konsulterat med tidigare lokaler som Tjejfesten har använts för beslutades det för att
flytta Tjejfesten, då lokalerna upplevdes för dyra. Som lokal valdes slutligen Debaser vid
Medborgarplatsen.
Tjejfesten var under 2012 en mycket lyckad tillställning, med mellan 900-1 000 besökare. När räkenskaperna gjordes visade det sig att Tjejfesten gick plus med över 100 000
kronor, som föreningen kan använda fritt som eget kapital.

Regnbågspriset och Rosa tisteln
Traditionsenligt delades priserna Regnbågspriset och Rosa Tisteln ut av RFSL Stockholm under Stockholm Pride. Regnbågspriset ges till en pristagare som under året har
genomfört en aktivitet eller aktion som har inneburit en positiv inverkan för hbtq-personer, medan Rosa tisteln premieras till en person eller organisation som med sina handlingar har utfört något som har motarbetat rättigheterna för hbtq-personer.

Under Stockholm Pride var RFSL Stockholm självklart närvarande för att informera
om föreningen och de olika verksamheterna som händer i föreningen. Under veckan
arrangerade RFSL Stockholms medlemsgrupp Newcomer flera seminarier där hbtqinvandring var ett av ämnena som berördes.

2012 års Regnbågspris delades ut till Föreningen Regnbågen, som under året startat det
första äldreboendet för hbtq-personer. RFSL Stockholm ser äldreboendet som ett viktigt
steg i att garantera att äldre hbtq-personer inte glöms bort utan ges möjlighet att samvara
med likasinnade.

RFSL Stockholms styrelse lyfte även under Stockholm Pride adoptionsfrågan för HBTpersoner, där vi bjöd in adoptionsorganisationer och myndigheter. Seminariet hölls på

Den Rosa tisteln delades år 2012 ut till Örebro tingsrätt. Priset motiveras med att tingsrätten friade en person som avbröt en våldtäkt på en annan person, med motiveringen
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att mannen i fråga inte insåg att personen som våldtogs var av manligt kön. RFSL Stockholm kritiserar starkt denna dom, med hänvisning till transpersoners rättigheter och att
även män kan våldtas. Utöver den Rosa tisteln fick Örebro Tingsrätt även transantologin
Det är vår tur nu, för att öka tingsrättens kompetens i transfrågor.

ILGA:s världskonferens i Stockholm (12 dec-19 dec)
I december 2012 hölls ILGA (International Gay and Lesbian Alliance) World Conference i Stockholm, då det under en vecka samlades hundratals hbtq-aktivister från mer
än 60 länder i Stockholm. Eftersom RFSL Stockholm är en medlemsorganisation i ILGA
deltog föreningen på ILGA:s kongressförhandlingar med två representanter från RFSL
Stockholms styrelse. Närvaron på konferensen gav möjlighet till utbyte av erfarenheter
mellan styrelsemedlemmarna och ett flertal av de aktivister som fanns på plats under
konferensen.

Queert luciatåg
I samband med ILGA World Conference anordnade RFSL Stockholm ett queert luciatåg
för att visa en svensk tradition i en hbtq-vänlig tappning. Denna framfördes den 13 december på vandrarhemmet där kongressens deltagare bodde. I luciatåget medverkade
10 medlemmar i RFSL Stockholm, och tåget var väl mottaget av de personer som överraskades av initiativet.

och kongress. Ett fysiskt medlemsbrev har även skickats ut, med inbjudan till årsmöte.
Efter ett beslut av RFSL Stockholms kommunikationsansvariga beslöts det att nyhetsbreven i regel skall vara elektroniska, då det innebär en stor kostnad, både administrativ
som miljömässig, att skicka ut fysiska medlemsbrev till medlemmarna på en kontinuerlig basis. Detta frångår från det mål med medlemsutskicken som sattes i den föregående
verksamhetsplanen; styrelsen hänvisar dock till de föregående argumenten för att styrka
beslutet att frångå planen. Utskicken har efter leverans även varit tillgängliga på RFSL
Stockholms webbplats för allmän beskådan.

RFSL:s kongress
I maj 2012 medverkade 15 ombud från RFSL Stockholm på RFSL:s förbundskongress i
Gävle. Där medverkade de bland annat i att ta beslut om RFSL:s principprogram, RFSL:s
medlemsavgift samt om inkluderingen av bokstaven q i stadgarna (som dock träder i
kraft efter nästa kongress). Kongressen innebar ett sätt för RFSL Stockholm att diskutera
inom medlemmarna och styrelsen om åsikterna kring de olika motioner och propositioner som kongressen behandlade, men innebar också en bra start för den nyligen valda
styrelsen.

Antirasistisk handlingsplan
Under verksamhetsåret har styrelsen tagit initiativet till och påbörjat processen av att ta
fram en antirasistisk handlingsplan för föreningen. Detta har gjorts då styrelsen har sett
ett behov av att dokumentera RFSL Stockholms ståndpunkt kring antirasism samt för att
öka föreningens kunskap om antirasistiska metoder.
Handlingsplanen utarbetas av representanter från styrelsen, invandrarkonsulenten,
föreningssamordnaren samt medlemmar. Handlingsplanen beräknas kunna antas av
styrelsen under våren 2013, för att därefter implementeras i föreningens alla verksamheter.

Inköpspolicy
På begäran av den auktoriserade revisorn för RFSL Stockholm har föreningen påbörjat
arbetet med att ta fram en inköpspolicy för upphandlingar och inköp för föreningen.
Inköpspolicyn ska garantera att en korrekt upphandling görs vid större summor av pengar, för att se till att inköp görs till bra priser inom föreningen. Inköpspolicyn beräknas
vara färdig att antas av styrelsen under 2013.

Medlemsutskick
Under verksamhetsåret har 10 medlemsutskick skickats till medlemmarna via mail.
Dessa har bland annat innehållit information om RFSL Stockholms projekt, inbjudningar till evenemang och medlemskvällar samt sammanfattningar av exempelvis årsmöte
12
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Stockholmsgruppens medlemmar var också mycket engagerade i planeringen och
genomförandet av RFSL Newcomers aktiviteter under Stockholm Pride i samarbete med
Varken hora eller kuvad och Asylrörelsen i Stockholm. Under fyra välplanerade dagar
arrangerades intensiva, välbesökta och medialt uppmärksammade seminarier och diskussioner om hbtq och asyl.

MEDLEMSGRUPPER
Föreningen har ett antal medlemsgrupper som bedriver olika verksamheter under paraplyet RFSL Stockholm. Under året har flera nya medlemsgrupper startat, och i takt
med att medlemsantalet i föreningen har ökat ser vi till vår glädje att engagemanget i
föreningens olika medlemsgrupper är stort.
Verksamhetsbeskrivningar för RFSL Stockholms medlemsgrupper år 2012:

Transcaféet
Transcaféet vid RFSL Stockholm drivs i samarbete med transföreningen FPES lokalavdelning Stockholm. Caféträffarna är till för alla transpersoner i samarbete mellan FPES
Stockholm och RFSL Stockholm. Värdinnan och majoriteten av besökarna är medlemmar i båda organisationerna. Under 2012 har vi träffats den andra tisdagen varje månad,
utom juli, i RFSL Stockholms lokaler. Det har blivit sammanlagt 11 träffar. RFSL Stockholm har stått för kaffe/té och kaffebröd.

Newcomer-gruppens medlemmar deltog också i QX Gaygala 2012. Newcomer-gruppen
har också deltagit i olika studier och i filmer gjorda av studenter. Newcomer har också
arrangerat en picknick med besök på Parkteatern i Vita bergsparken i augusti. Vi har
också haft viss undervisning i svenska.
RFSL Newcomers koordinatorer Jimmy Sserwadda och Emy Åstrand i Stockholms
Newcomer-grupp tilldelades RFSL:s aktivistpris vid kongressen i maj. Under året har de,
från hösten 2012 tillsammans med de assisterande koordinatorerna Maria Andersson
och Diya Dagestani, tagit emot samtal från många asylsökande på Migrationsverkets anläggningar och förvar ute i landet. Vid behov har de lotsat dem vidare till rådgivning och
kontakter med andra RFSL-avdelningar, av vilka flera nu planerar att bilda Newcomergrupper under 2013.

QueerSalsan

Det genomsnittliga antalet deltagare har varit 10. Flera nya transpersoner har kommit ut
genom att delta i transcaféet. De flesta gånger kommer det 1–3 nya deltagare. Träffarna
har lockat deltagare från hela transcommunityt, såsom transvestiter, transsexuella, Male
to Female(MtF) och Female to Male (FtM).

QueerSalsan erbjuder latinamerikansk dans utan heteronormer. Lärarna Peter Csaszti
& Malin Backström lär med hjälp av queerpedagogik alla elever att både föra och följa,
och alla dansar med alla. Det övergripande syftet är att skapa ett sammanhang med
dansglädje för alla oavsett ålder, eventuellt kön och medborgarskap etc.

Träffarna annonseras ut på hemsidorna hos RFSL Stockholm och FPES. Det flesta träffar
har varit inriktade på att ge deltagarna tillfälle att umgås och prata. Den bekräftande och
kamratstödjande funktionen har prioriterats. Vi har haft två träffar med filmvisning och
den f d transaktivisten Erica Zander har deltagit för att föra ett samtal om könsidentitet.

Under 2012 körde QueerSalsan på varje vecka med de fyra kurserna nybörjare,
fortsättning, avancerad & QueerSalsa Student Performance Team. Cirka 60 personer
gick på kurs antingen det ena eller båda halvåren under året.

Newcomer
Newcomer är RFSL:s sociala arena för hbtq-flyktingar, papperslösa och nyanlända htbqpersoner. I RFSL Stockholms Newcomer-grupp, som startades våren 2011, samlas varje
onsdag omkring ett tjugotal medlemmar för att fika, ta del av relevant information, diskutera och planera olika aktiviteter. Vi har också haft fester med mat, dryck och uppträdanden på Hyllan.
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Medlemmarna i Stockholms Newcomer-grupp har deltagit i de två möten som RFSL
Newcomer har haft med Sofia Sjöö, tjänsteman med ansvar för sociala frågor på Migrationsverket: ett med fokus på boendesituationen för hbtq personer på Migrationsverkets
boendeenheter och ett med fokus på registrering av kön i Migrationsverkets system och
situationen för transpersoner inom ramen för asylprocessen.

En gång i månaden anordnades även en QueerSalsaFest med prova-på-kurs, fika och
dans. I genomsnitt kom cirka 35 personer.
QueerSalsa Student Performance Team uppträdde med Peter Csasztis två koreografier
på bland annat Stockholm Pride, ILGA-världskonferensen och Dans Mitt i Hjärtat-Festivalen på Stora Scen i Kungsträdgården.
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Malin Backström och Peter Csaszti arbetade under året även aktivt med att sprida
QueerSalsan till allt ifrån Göteborg (där det under året startades upp en reguljär QueerSalsa-verksamhet), Värmland Pride, SalsaAkademien, Queertopia, YoDa-festivalen på
BalettAkademien, GayCamp, Ängsbacka-festivalen, HBTQ-festivalen och en dansskola
i Mexico City.

Alla homo- och bisexuella män från 60 år och uppåt är välkomna till Gay-Seniorerna,
och även yngre män som trivs med oss och vår verksamhet. Under 2012 har vi kunnat
ordna fler aktiviteter än tidigare och antalet deltagare har genomgående ökat. Gay-Seniorerna har inget medlemsregister, men på vår frivilliga kontaktlista fanns 94 personer i
slutet av 2012 – nästan en fördubbling jämfört med ifjol!

HombreSalsa

Basverksamheten är seniorcaféet varje onsdag på Hyllan hos RFSL-Stockholm med i
genomsnitt 44 besökare/veckan under 2012. Andra regelbundna aktiviteter är onsdagspuben efter caféet, tisdagspromenaderna varannan tisdag och fredagsbadet. Vi har
också ett matlag som träffas varannan vecka, och under 2012 ordnades flera fester och
utflykter. Vid årets julfest på Hyllan deltog 68 Gay-Seniorer.

Under andra halvåret startade Peter Csaszti upp medlemsgruppen HombreSalsa - för
killar som gillar att dansa med killar. Detta initiativ togs eftersom gruppen människor
som identifierar sig som killar alltid hade varit i minoritet i QueerSalsa-verksamheten.
HombreSalsan hade cirka 20 deltagare, och ytterligare cirka 15 som kom och deltog
endast vid enstaka tillfällen. Denna specialsatsning ledde till att det kom fler killar även
till QueerSalsans kurs- och festverksamhet.

Club Golden Ladies
Club Golden Ladies vänder sig till lesbiska och bisexuella kvinnor från 35 år och uppåt.
Under 2012 har Club Golden Ladies utfört en rad olika aktiviteter såsom författarsamtal
och samtal hur det är at vara äldre och HBTQ. Det sistnämnda har varit ett stort fokus
under året, då man lyssnat till chefer för olika äldreboenden samt en filmare som visade
material om ämnet.
Medlemsgruppen har även flera fester, såsom spanskafton, julfest och surströmmingsfest. Det har även varit ett flertal utflykter som har anordnats för medlemmarna och
andra intresserade. Intresset har varit gott för medlemsgruppen under året, och gruppen
är positiva inför det nya året.
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Utöver den organiserade verksamheten har det även under 2012 förekommit en mängd
spontana aktiviteter som enskilda Gay-Seniorer tagit initiativ till, som exempelvis gemensamma biobesök, operakvällar, middagsbjudningar och resor.
Aktuell information om Gay-Seniorernas verksamhet hittar man alltid på http://blog.
qruiser.com/gayseniorerna. Alla som anmält sig till kontaktlistan får dessutom regelbundna mejl om olika aktiviteter.

Flatpatrullen
Flatpatrullen hade sin första träff den 31 mars 2012 och kom till då det saknades en
umgängesplattform för HBTQ-tjejer mellan 18 till 50 år i RFSL Stockholm.

Gay-Seniorerna

Sedan starten har Flatpatrullen träffats cirka 20 gånger. Flera av träffarna har varit på
Huset där det har varit fikaträffar och spelträffar. Flatpatrullen har även varit iväg och
haft femkamp på Gröna Lund samt filmkvällar hos ledarna av medlemsgruppen.

År 2012 var ett jubileumsår. I hela 25 år har Gay-Seniorerna bidragit till gemenskap,
sociala kontakter och aktiviteter för äldre homo- och bisexuella män. Verksamheten
startades 1987 av Nisse Olofsson, som då arbetade inom RFSL.

Övriga aktiviteter under året har exempelvis varit grillkväll i Rålambshovsparken, Halloweenfest, deltagande i Stockholm Prides tåg samt en jul- och pysselfest.
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Flatpatrullen har en grupp på Facebook och en på QX med över hundra medlemmar i
båda grupperna. Medlemsgruppen har även ett eget twitterkonto och en hemsida, och
använder även RFSL Stockholms hemsida för att annonsera om träffar.
Gruppen meddelar aktivt besökare om RFSLs arbete och informerar även om hur mycket det kostar att vara medlem i RFSL, för att uppmuntra deltagarna att gå med i RFSL.
Flatpatrullen är väldigt uppskattad bland de som kommer på våra träffar och det är
många ansikten som har kommit igen och igen.

Klubben har deltagit i tre turneringar under året där man har mött juniorlag och volleybollklubbar som spelar i högre serier. I Raballder Cup i Oslo i februari 2012 slutade
Lambda IF på andraplats i den högsta klassen, vilket man även lyckades med i Uppsala
Cup. Året avslutades med deltagande i Mermaid Cup i Köpenhamn där klubbens spel
räckte till en tredjeplats.

2013 kommer Flatpatrullen fortsätta att träffas både på Huset med minst en träff i
månaden. Det kommer även att anordnas en ettårsfest i mars för att fira att medlemsgruppen varit igång i ett år.

Förhoppningen inför 2013 är att kunna behålla den höga kvalitén på toppskiktet i klubben men samtidigt också bredda verksamheten. Klubben räknar med att kunna delta i
några turneringar under året och eventuellt blir det premiär för gayvolleyboll i Sverige
då Malmöklubben Devilants planerar en turnering under våren.

Stolta föräldrar

Musclemarys (killgympa)

Stolta Föräldrar är ett nätverk och en medlemsgrupp i RFSL Stockholm för föräldrar
till HBTQ-personer som vill motverka negativa attityder kring HBTQ-personer samt
arbeta för förståelse och acceptans i omgivningen.

Sedan 10 år tillbaka har Musclemarys tränat gympa tillsammans varje söndag. Under
året har det genomförts cirka 40 pass med cirka 20 deltagare per tillfälle. Det är idag
50 stycken motionärer som finns med i gruppens lista och som kommer sporadiskt eller varje vecka. Ledarna är alla utbildade på Friskis & Svettis. Musclemarys syfte är att
erbjuda träning men även att ge de som kommer möjlighet att lära känna nya vänner.

Medlemsgruppen har träffats 10 gånger med cirka 20 deltagare varje gång i sin arbetsgrupp, där det görs planeringsarbete för Stolta Föräldrars aktiviteter. Den största aktiviteten under 2012 var Stockholm Pride, där Stolta Föräldrar anordnade ett välbesökt
seminarium under temat “Hur styr normer våra liv?”.
Nätverket närvarade även i Pride Park och deltog under banderollen ”Stolta Föräldrar
till homo-bi och transbarn” där och under Prideparaden. Prideparaden är Stolta Föräldrars största mål och inspirationskälla under året.
Under året har Stolta Föräldrar tryckt en ny presentationsfolder i 1 000 exemplar som
distribueras via exempelvis medlemmar och via RFSL Stockholms lokaler. Gruppen
har även genomfört en studiecirkel i samarbete med Sensus vid namn ”Hur blir jag en
Stolt förälder?”, där sex till sju personer har deltagit per tillfälle. Slutligen har gruppen
fungerat som stöd tillföräldrar med HBTQ-barn genom exempelvis personliga möten
och telefonsamtal.

Lambda IF Volleyboll
Lambda IF är en medlemsgrupp i RFSL Stockholm som hänger sig åt olika sporter.
Lambda IF Volleyboll har under året tränat en gång i veckan med uppehåll över sommaren. Det finns en stabil kärna av spelare som är med för det mesta och dessutom ett
ganska stort antal som dyker upp då och då. Totalt har runt trettio olika spelare deltagit i
träningarna under året men i snitt brukar det vara runt tio på varje träning. Laget har en
god mix av olika nationaliteter, men en mindre bra mix mellan könen. En önskan som
funnits under några år är att kunna ha två olika grupper på olika nivå för att göra det
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enklare för nya spelare som inte spelat så mycket tidigare att komma med. Tyvärr har
detta hittills inte varit möjligt på grund av bristen på lämpliga hallar.

Bögbokcirkeln
Bögbokcirkeln är en bokcirkel i RFSL Stockholm som regelbundet träffas för att diskutera böcker med någon form av HBTQ-anknytning. Allt från svenska ungdomsböcker till amerikansk fantasy via turkisk deckare och japansk uppväxtskildring är ämnen
som har tagits upp under året. Bögbokcirkeln har träffats 11 gånger under 2012, med ett
genomsnittligt deltagarantal på 5-10 personer.

Operabögarna
OperaBögarna har sedan starten hösten 1997 ständigt växt. Från 2010 har dock antalet medlemmar legat ganska konstant och ligger nu runt cirka 250 medlemmar. Gruppen består främst av män (ca 90%), men även kvinnor deltar i mindre omfattning.
Åldersmässigt har gruppen medlemmar i åldrarna 25 – 95 år.
Idag är föreningen mer av ett nätverk med mycket kontakt informellt samt via Operabögarnas gruppsida på Facebook. Antalet organiserade aktiviteter är enbart ett fåtal per år,
vilket beror på tidsbrist för de gruppansvariga.
Under året har två större evenemang arrangerats. I april arrangerades en resa till Göteborg där ett 20-tal medlemmar såg Donizettis opera ”Lucrezia Borgia” samt Schostakovichs ”lady Macbeth of Mtsensk”. Informella träffar med sångare och artister arrangerades också. I december arrangerades traditionsenligt Operabögarnas ”Glöggfrossa”, där
ett 30-tal medlemmar närvarade.
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Nätverket Asexuell
Nätverket Asexuell vill vara en mötesplats för personer som har funderingar kring asexualitet och/eller själva identifierar sig som asexuella. Gruppen arbetar även för att göra
asexualitet mer synligt så att fler blir medvetna om att sex och sexualitet kan se väldigt
olika ut och att en brist på sexuellt begär inte behöver innebära en brist på njutning i
livet. Gruppen svarar också på frågor från media och studenter som skriver uppsats samt
förmedlar kontakt mellan möjliga informanter och skribenter.
Under 2012 har Nätverket Asexuell varit igång genom att ha reguljära träffar, 15 stycken
till antalet. De har även arbetat med och drivit en blogg, samt uppdaterat den med information om vad som händer i nätverket. Under Stockholm Pride anordnade nätverket
en punkt för att prata om asexualitet, och inför detta användes några av träffarna för att
diskutera vad målen var för att medverka under Stockholm Pride.

HBT HÄLSA
Sexperterna park
Sommarsäsongen för verksamheten Sexperterna Park inleddes med att volontärer och
tjänstemän städade i cruisingområdet Frescati i slutet av maj. Under perioden juni september har informatörer varit ute i två olika områden som är kända mötesplatser för
män – Frescati och Långholmen – utifrån vad vädret har tillåtit med en frekvens om två
gånger i veckan, förutom Pride-veckan, då informatörerna var ute dagligen.
Totalt under 2012 har Sexperterna varit ute i cruisingmiljöer 28 gånger, och under denna
tid har informatörerna delat ut runt 800 kondomkit, och haft 55 samtal med personer ur
målgruppen. Förutom frågor om kondomanvändning har många frågor kretsat kring hiv.

Sexperterna klubb
Minibaren
Under försommaren 2012 introducerades Sexperternas Minibar på Stockholms nattklubbar. Det blev snabbt en succé som uppskattades av både arrangörer och besökare.
Minibaren är en plexiglasbehållare med två fack, en för kondomer och en för engångsförpackningar med glidmedel. Minibaren finns idag på tre nattklubbar och tre barer i Stockholm. Totalt under 2012 delades det ut över 55 000 kondomer och 35 000
engångsglid genom minibaren. Under 2012 tog vi också fram en engångsversion av
Minibaren för att kunna bredda användningsområdet; dessa kommer att användas parallellt med de mer permanenta.

Kondombaren
Sedan 2011 har Sexperterna Klubb använt sig av Kondombaren som utgörs av ett
portabelt bord med tillhörande roll-up. Tanken bakom baren är att öka volontärernas
synlighet på plats samt att den underlättar och uppmuntrar till samtal med målgruppen. Kondombaren används med en fackindelad plexiglastopp, specialutformad för att
demonstrera ett brett urval av kondomer, och arbeta med att sänka de trösklar till kon20
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domanvändning som består i bristande passform, storlek, eller latexallergi, och i okunskap rörande hur kondomer bäst hanteras. Det har varit ett bra redskap och har även
använts i samband med den tvåspråkiga kampanjen ”Storleken har betydelse/Size matters” som uppdaterades och nylanserades under hösten 2012.

Utdelning av kit
Parallellt med Kondombaren har Sexperterna Klubb jobbat med utdelning av kit. Fördelen med kit är att volontärerna kan arbeta under fester där det är för mycket folk för att
Kondombaren ska få plats på ett lämpligt sätt. Kitten bestod av en genomskinlig plastficka gjord för att enkelt slinka ner i en ficka och innehöll två kondomer, två glid och
informationsmaterial. Under Storleken har betydelse/Size matters-kampanjen har volontärerna delat ut askar som innehöll 7 kondomer i olika storlek och form, samt ett
särskilt framställt måttband för man ska kunna mäta sig till den kondom som troligen
passar bäst. Läs mer under rubriken ”2012 års Sexhälsokampanj”.

Sexperterna klubb i siffror
Sammanlagt under året var Sexperterna Klubb ute 39 gånger, 21 gånger med Kondombaren och 18 gånger med väskor. Informatörerna har delat ut cirka 15 000 kondomer,
och de har fört runt 200 längre samtal om säkrare sex med olika personer. Utöver den
vanliga utdelningen delades det ut över 17 000 kondomer inom ramen för Storleken har
betydelse/Size matters-kampanjen.

Pride 2012
Prideveckan 2012 blev en period av intensiv aktivitet för Sexperterna Klubb och Park.
Vädret höll sig relativt stadigt och informatörerna var ute samtliga dagar i cruisingområdena Långholmen och Frescati, där de delade ut runt 250 kit, och hade runt 20 samtal
med män som besökte områdena. Klubbverksamheten omfattade att informatörer
besökte tio fester/ klubbar som hölls i samband med festivalen. Sammanlagt inom Klubb
och Park delades runt 8 000 kondomer ut i form av kit.

Sexperterna Kinema
RFSL Stockholm sköter distributionen av gratis kondomer och glid till samtliga av
Stockholms videoklubbar där män träffas för sex med andra män. Det är en verksamhet
som löpt under ett flertal år, och vi bedriver ett väl etablerat samarbete. Under 2012 har
Sexperternas Minibar fortsatt att användas på de flesta videoklubbar, medan två klubbar
valt att ha egna dispensoarer för kondomer och glid. Gratis kondomer är tillgängliga på
samtliga videoklubbar i Stockholm som har en msm-publik. RFSL Stockholm har även
erbjudit informationsmaterial och affischer om säkrare sex till klubbarna, och samtliga
klubbar exponerar detta. Sedan 2012 har RFSL Stockholm tagit över ansvaret för SLM
Stockholm också som en del av ett utökat och förbättrat samarbete.

Sexperterna Chatt
RFSL:s mångåriga uppsökande verksamhet på internet fick under 2012 namnet Sex22

perterna Chatt (tidigare Sexperterna Internet), för att betona det interaktiva och att inte
blandas ihop med andra internetbaserade satsningar. Det fanns ett behov att förtydliga
detta eftersom RFSL Stockholm har flera verksamheter på nätet. Som tidigare har Sexperterna Chatt nationell räckvidd och drivs av RFSL Stockholm med RFSL som huvudman och med finansiering från Smittskyddsinstitutet.
Sexperterna Chatt arbetar enligt metoden Peer Education, en evidensbaserad metod
för hivpreventiva insatser för män som har sex med män. Metoden innebär att utbildade informatörer med utgångspunkt i sina egna erfarenheter aktivt kommunicerar och
påverkar andra personer som befinner sig i eller har befunnit sig i samma situation.
Teorin utgår ifrån att personer ur en målgrupp lättare lyssnar på, och tar till sig information från, någon som själv tillhör målgruppen. Det innebär att alla informatörer inom
Sexperterna Chatt själva tillhör gruppen män som har sex med män och inom gruppen
finns en bred spridning rörande ålder, etnicitet, utbildning och socioekonomisk bakgrund. Sedan 2011 är samtalsmetoden vidareutvecklad med en strukturerad meddelandemodell som inkluderar element av Motiverande Samtal (MI).
Informatörerna är online kvällstid och för samtal kring sex, relationer och säkrare sex
med främst män som har sex med män. Under 2012 var Sexperterna Chatt verksamma
på två arenor, internetcommunityt qruiser.com och RFSL-chatten. Under 2012 genomfördes drygt 100 pass och varje pass är tre till tre och en halv timme långt. Sexperterna
Chatt hade drygt 1000 kontakter och cirka 300 kondomutskick gjordes. Under 2012
rekryterades och utbildades tolv nya informatörer, varav åtta nu informerar inom Sexperterna Chatt och övriga är aktiva inom Sexperterna Plus, Klubb och Park. Inga större
förändringar av verksamheten har skett under året. Under 2012 fortsatte vi vårt samarbete med IHCAR på Karolinska Institutet. Fokus den här gången låg på att göra en kvantitativ utvärdering av Sexperternas databas. Resultaten blir klara våren 2013.

Sexperterna Plus
Inför 2011 beviljades Posithiva Gruppen medel från Smittskyddsinstitutet för att tillsammans med RFSL Stockholm starta upp en uppsökande verksamhet riktad specifikt
till hivpositiva män som har sex med män. Projektet, Sexperterna Plus, drivs av RFSL
Stockholm med Posithiva gruppen som huvudman. Precis som Sexperterna Chatt använder Sexperterna Plus sig av metoden Peer Education, men skillnaden ligger i att informatörerna på Sexperterna Plus alla är personer som lever med hiv.
2012 är första året som Sexperterna Plus har haft verksamhet hela året, med två pass per
vecka under säsongerna. Under hösten 2012 utökade Sexperterna Plus sin verksamhet
till att utöver qruiser.com vara närvarande även på RFSL-chatten. Totalt var Sexperterna
Plus online vid knappt 50 tillfällen och under denna period hade de 60 kontakter med
målgruppen. I jämförelse med Sexperterna Chatt kan detta låta lite, men i relation till
målgruppens storlek ska det ses som ett bra resultat. I Sverige lever idag uppskattningsvis kring 1 500 MSM med hiv.
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2012 års sexualhälsokampanj: Size matters 2
Under 2012 ville vi skapa en sexhälsokampanj som knöt an till Sexperterna Klubb tydligt
och vi valde att göra det genom att uppdatera och förbättra Storleken har betydelse-kampanjen från 2009. Bakgrunden är att vi vet att många inte använder kondom eftersom
den inte sitter skönt, och ofta är det kopplat till storleken på penis. Kampanjen uppmuntrar folk att prova olika storlekar och på så sätt hitta en som sitter skönt. Vi släppte en ask
med sju kondomer, med kondombredd från 45 mm till 64 mm som också inkluderade
ett pedagogiskt hjälpmedel: Sexperternas Måttband. Asken delades ut på klubbar och
barer i Stockholm och på Venhälsan och marknadsfördes också genom stora affischer
som vi tapetserade hela väggar med på Kolingsborg och Zipper.

Sexperterna M-hälsa: Testningspåminnelse
Under 2011 började RFSL Stockholm ta fram en testningspåminnelse via SMS. Tjänsten
lanserades sedan under 2012 och är konstruerad så att den kan användas på vilken sorts
mobiltelefon som helst. Man sms:ar ”start sex” eller ”start tolv” till ett kortnummer för
att börja prenumerera. Fram till 31 januari 2012 har 90 personer valt att prenumerera
på tjänsten. Satsningen var en del av RFSL Stockholms arbete att etablera tumregeln
hos gruppen att MSM ska testa sig var sjätte eller var tolfte månad beroende på hur pass
aktivt sexliv man har. Budskapet finns med i all tryckt material, på sexperterna.com och
via annonser.

Syftet med nätverket som har Stop hiv-gruppen för förebild är att de inbjudna deltagarna ska få ett forum för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Mötena är föreläsnings- och workshopbaserade. Under 2012 deltog förutom RFSL Stockholm Karolinska
Institutet, KAST, Kill- och Tjejmottagningen på Maria Ungdom, Lafa, Män för jämställdhet, Prostitutionsenheten, RFSL:s Brottsofferjour, Rose Alliance, SMI STAD – Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, Stockholms skolors ungdomsmottagning
och Venhälsan.

Webbplatsen
Under 2012 arbetade RFSL Stockholm fram en webbplats som riktar sig till MSE och
TSE (främst transtjejer) som syftar till att öka hälsan hos de som säljer sex genom skräddarsydda budskap. Webbplatsen baserar sig på intervjuer med utvalda deltagare från
nätverket och från personer som har erfarenhet av att sälja sex. Webbplatsen släpps i
början av 2013.

RFSL Stockholms femte sexualhälsokonferens

I enlighet med verksamhetsplanen för perioden 2011-2012 sökte vi pengar för att jobba
med män som har sex mot ersättning och fick finansiering för en del av vår ansökan.

RFSL Stockholms Femte Sexhälsokonferens hade under 2012 temat Hiv och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det var en tvådagarskonferens med fyra föreläsningar och två workshops. Föreläsningarna var både från ett kliniskt perspektiv och från ett
brukarperspektiv. Workshoparna syftade till att konkretisera informationen så att den
gick att tillämpa inom ramen för RFSL Stockholms hivpreventiva arbete. Deltagarna var
från RFSL, RFSL Stockholm, Posithiva Gruppen, Posithiva Gruppen Väst och Venhälsan. Resultatet presenteras i en kort rapport som finns tillgänglig som PDF.

Nätverket

Övriga nätverk

Tjänsten marknadsförs framför allt genom en banner på qruiser.com och genom kort
som delas ut av vårdpersonal på bland annat Venhälsan. Kortet är tänkt att fungera som
en samtalsöppnare och stöd för vårdpersonalen.

MSE-Nätverket 2012-2014

MSE-nätverket är ett nätverk för organisationer, myndigheter och mottagningar som
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jobbar eller borde jobba med män och transpersoner som har sex mot ersättning. Satsningen är en del av landstingets satsning på ”personer utsatta för prostitution” och ska
drivas av RFSL Stockholm 2012-2014. MSE står för Män som har sex mot ersättning och
TSE för Transpersoner som har sex mot ersättning.

Under året har RFSL Stockholm suttit med i Stop hiv-gruppens nätverk som drivs av
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Lafa och är ett MSM/hiv-nätverk med Stockholmsfokus. RFSL Stockholm har också
drivit MSE-nätverket som organisationer som jobbar eller borde jobba med killar och
transpersoner som säljer sex. Se separat rubrik.

Stockholm Pride och Polykonferensen
Under Stockholm Pride var sexualhälsan på RFSL Stockholm med och arrangerade ett
seminarium på temat sex och säkrare sex. ”Det trendiga sexet” som samarrangerades
med RFSL ägde rum i Pride Sergel och var som vanligt fullsatt. På årets externt arrangerade polykonferens var RFSL Stockholm och RFSL inbjudna att workshoppa om den
polyamorösa flirten.

Webbplatser, broschyrer och övrig grafik
Sexperterna.com
Sexperterna.com är en sexhälsosajt som riktar sig till vuxna hbtq-personer i Stockholms
län. Under 2012 besöktes den svenska sidan av 64 000 unika besökare (ökning med 45
% från 2011) som tittade på över 150 000 sidor, en ökning med 20 %. Sidan marknadsfördes framför allt genom banners på qruiser.com men också på Facebook och genom
vårt tryckta material.

Det är inte ditt fel – broschyr om sexuella övergrepp
Den här broschyren togs fram 2009 och finns på strategiska mottagningar i Stockholm
och på sexperterna.com. Den togs fram då ingen information fanns tillgänglig för män
och transpersoner om vart de skulle vända sig vid ett sexuellt övergrepp. Förutom information om vart man skulle gå och vad man ska tänka på, trycker broschyren på att det
aldrig är personen som utsatts för övergreppet som bär skulden för det. En annan viktig
funktion är att inte reproducera bilden av att våldtäktsoffrets liv är slut utan att för den
skull förminska personens upplevelser.

Nationell annonsering
På uppdrag av RFSL:s förbundskansli tog RFSL Stockholm fram en rad annonser och
banners för att marknadsföra Sexperterna Chatt som finansieras nationellt av SMI.
Samtliga annonser var tvåspråkiga, svenska och engelska, för att nå brett. Dessa annonser publicerades i gratistidningen QX och RFSL:s medlemstidning Kom Ut.

Övriga kommentarer till verksamhetsplanering 20112012
Arbetet har legat i linje med den planering vi gjorde. Nedan finns några kommentarer
gällande Verksamhetsplaneringen för perioden 2011-2012.

Under 2012 arbetade vi om sexperterna.com på svenska och engelska i sin helhet och
tog fram en spansk version av webbplatsen för att nå ännu bredare än tidigare. Sidorna
låg inte publicerade under 2012 vilket betyder att data för dessa kommer först januari
2014.

•

Vi tittade även på möjligheten att släppa en arabisk version men hade problem med att få
en översättare som ville ta sig an jobbet. I den svenska versionen strök vi bdsm-inslagen
för att flytta dessa till en ny sajt vi producerat tillsammans med SLM Stockholm, Stockholms förening för läderkillar. Den nya sajten är en del i ledet att målgruppsinkludera
verksamheterna för bättre förankring och relevans.

•

Kort om sex – grundbroschyren
Kort om sex för män som har sex med män är vår grundbroschyr som kom ut 2009. Den
finns tillgänglig även på engelska och spanska, den engelska nytrycktes 2012. Under
2012 gav vi även ut Kort om sex för lesbiska och för transpersoner; dessa publicerades
på svenska, engelska, spanska och arabiska. Vi gjorde ett större engångsutskick till STImottagningar i hela Stockholm.

•

•
•
•

Ett av våra mål var att utvärdera behovet av föräldrakurser för hbtq-personer. Fokus
under 2012 var att skriva en ansökan för verksamhet riktad till hbtq-personer med
barn, den ansökan skickas till bidragsgivarna under 2013.
Inget sexualhälsoarbete för gruppen KSK har kommit till stånd då vi saknade finansiering för detta.
Det hivpreventiva arbetet mot nyanlända ska utvecklas enligt verksamhetsplanen och
inom ramen för den satsningen fick vi finansiering som är skjuten till 2013. Arbetet
att nå nyanlända och personer med utländsk bakgrund är ett pågående arbete inom
Sexperternas samtliga delar. Det inkluderar rekryteringsstrategier, representationsanalyser av vårt bildspråk, flerspråkiga versioner av tryckt och digitalt material.
Kondomsamtalet har funnits inom ramen för Egalia.
Det togs även fram en rapport för fördelning av HIV-bidrag till landstinget.
Föreningen har även lyft situationen för unga transpersoner via ett nationellt pressmeddelande.

Har du lust – ungdomsbroschyren
Har du lust-broschyren är en broschyr som handlar om sexualhälsa och riktar sig till
hbtq-personer upp till 20 år. Eftersom den har ett ungdomsfokus har den en helt annan
grafisk profil och ton än Sexperternas vanliga material. Första upplagan av Har du lust
kom ut 2009 och uppdaterades senast 2011.
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De samtal som har genomförts har varit psykosociala samtal (452), hiv/aids och STI
samtal (120) samt generella hälsosamtal (96). De psykosociala samtalen har främst riktat in sig på hantering av bland andra Skattverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen samt hur man lever med sin sexualitet i Sverige. Samtalen om hiv/aids och STI
har fokuserat på prevention och legala ramar såsom sexköpslagen och smittskyddslagen.
Även hälsosamtalen har fokuserat på dessa legala ramar, men även inkluderat information om läkarvård och hälsovård.

INVANDRARKONSULENT
RFSL Stockholms invandrarkonsulent bedriver stöd till hbtq-personer med invandrarbakgrund samt deras anhöriga. Genom invandrarkonsulenten bedrivs sekundärprevention, främst riktad till hiv-positiva eller/och personer med andra STI sjukdomar med
icke-svensk bakgrund. Verksamheten sker huvudsakligen genom rådgivande samtal
om behandlingar samt läkarbesök på hiv-mottagningar, som exempelvis Venhälsan och
Sesam City.
Under 2012 genomfördes cirka 120 samtal, varav cirka 98 % berörde gruppen MSM
(män som har sex med män). Under 2012 har vi fortsatt samarbetet med Venhälsan,
Posithiva gruppen (PG) och Noaks Ark. Det har även arrangerats flera samtalsträffar för
spansktalande och icke-svensktalande MSM på PG:s lokaler. Syftet har varit att nå hivpositiva MSM genom att erbjuda olika aktiviteter som kan hjälpa dem att bearbeta sin
hiv-status och hantera olika behov i sina vardagsliv.

Övrig verksamhet
Utöver de vanliga verksamheterna har invandrarkonsulenten deltagit i en medlemskväll
och berättat om invandrarkonsulentens arbete i RFSL Stockholm. Konsulenten har även
informerat om sig själv till HBT-flyktingar, särskilt till medlemmar av RFSL Stockholms
medlemsgrupp Newcomer. Under året har invandrarkonsulenten även haft besök från
Socialhögskolan.
Under året har RFSL Stockholms invandrarkonsulent samarbetat med relevant personal
från Röda Korset, Tortyrcentrum, Socialtförvaltningen för hemlösa, Noak Ark, Venhälsan samt Posithiva gruppen.

Individuella stödkontakter
RFSL Stockholms invandrarkonsulent hade under 2012 kontakt med 175 personer.
Klienterna har varit från 46 olika länder runt om i värden, dessa har varit:
Afghanistan, Algeriet, Argentina, Bangladesh, Belarus, Bolivia, Brasilien, Bulgarien,
Colombia, Chile, Dominikanska Republiken, El Salvador, Ecuador, Egypten, Eritrea,
Guineanska Republiken, Honduras, Irak, Iran, Israel, Jordan, Kamerun, Kenya, Kina,
Kuba, Libanon, Marocko, Mexico, Nicaragua, Niger, Pakistan, Palestina, Paraguay,
Peru, Rumänien, Ryssland, Saudiarabien, Sierra Leone, Serbien, Spanien, Sverige,
Syrien, Tyskland, Uganda, Uruguay och Venezuela.
Könsfördelningen av de stödkontakter som invandrarkonsulenten hade kontakt med var
130 personer män, 43 var kvinnor och 2 var transpersoner. Av dessa identifierade sig
62 personer som homosexuella, 18 som bisexuella, 2 som transpersoner och 50 som
heterosexuella.
Total genomförde invandrarkonsulenten cirka 668 personliga samtal under året och 819
samtal per telefon och mail.
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Skolinformation

HBT UTBILDNING
RFSL Stockholm har under året bedrivit sedvanlig skolinformation till elever på grundoch gymna¬sie¬skolor. Vi har även bedrivit utbildnings- och föreläsningsverksamhet
för vuxna, både studerande och yrkesverksamma. Under året har föreningen haft en
person anställd på heltid, som har ansvarat för utbildningsverksamheten, samt en verksamhetsassistent anställd på halvtid.

Föreläsningar
Under verksamhetsåret 2012 har vi, till skillnad från tidigare år, märkt av en minskad
efterfrågan från olika typer av vuxengrupper gällande utbildning om hbtq-frågor och
normkritisk pedagogik. Under året genomfördes nio utbildningar hos följande åtta uppdragsgivare: Handisam, SFI Botkyrka, Lunnevads folkhögskola, SSU, Psykologigymnasiet i Solna, Trosa kommun (två utbildningar), Norrorts åklagarkammare och Arbetsförmedlingen i Stockholm. Den sistnämnda utbildningen var en heldagsutbildning som
genomfördes i samarbete med förbundskansliet.

Totalt genomfördes 116 skolinformationslektioner under verksamhetsåret, vilket är
en minskning jämfört med verksamhetsåret 2011 (191 lektioner). Detta betyder att ca
4000 elever/personer under året tog del av våra lektioner. Vi har under året i vår dialog
med skolorna märkt att många av skolorna som kontaktar oss har en begränsad budget
för externa utbildningar. Vi tror att minskningen av antalet skolinformationslektioner
beror på detta. Av det totala antalet skolinformationslektioner gjordes 75 lektioner på
23 olika högstadieskolor och 41 lektioner på 12 olika gymnasieskolor. Högstadie- och
gymnasieskolor är därmed fortfarande vår största uppdragsgivare.
2012 var ett år då informatörsgruppen var liten men stabil. Sammanlagt infor¬me¬rade
23 personer inom ramen för skolinformationsverksamheten. Under det gångna året
genomfördes en informatörsutbildning under hösten. Sammanlagat genomgick tio
personer utbildningen, dessa kommer att påbörja sitt skolinformationsarbete under
vårterminen 2013. Den utbildningsansvariga har under året deltagit vid ett flertal informationstillfällen i syfte att handleda informatörerna i deras arbete. Även enskilda
utvecklingssamtal med varje informatör har genomförts under verksamhetsåret. Under
året har även regelbundna träffar anordnats för skolinformatörerna. Dessa har ägnats
dels åt grupphandledning och dels åt fortbildningar i relevanta ämnen samt åt utvärdering av de pedagogiska metoder som används inom skolinformationsverksamheten.

Hbt-certifiering
Under året har vi kunnat se en ökad efterfrågan av hbt-certifiering. RFSL Stockholm
har under 2012 varit delaktiga i utbildningarna i samband med hbt-certifieringarna av
följande uppdragsgivare: Folktandvården i Uppsala län, Krica behandling och utbildning, Kungsgårdens äldreboende i Kungsängen, Täby ungdomsmottagning, Vallentuna
ungdomsmottagning, Attundaskolan, Verksamheter inom Täby kommun (familjegruppen, stödcentrum, ATV, barnahus, minimaria och familjerådgivningen), Hallonbergens bibliotek, Ungdomsverksamheten Aggregat i Sundbyberg, Familjens hus i Malmö,
Medicinmottagningen på Lasarettet i Enköping, Familjecentraler i Nyköping, Socialförvaltningen i Stockholm, Fritidsverksamheter i Karlstad kommun och samcertifieringen
av ett tiotal ungdomsmottagningar i Stockholms län. Detta har i praktiken inneburit 5
heldagsutbildningar och 31 halvdagsutbildningar under året. Under året deltog vi även i
omcertifieringen av Bosse - råd, stöd och kunskapscentrum - och PNS (private nursing
sweden), vilket innebar en halvdagsutbildning. Samtliga hbt-certifieringsutbildningar
har skett i samarbete med förbundskansliet.
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släggning till längre projekt som att under en termin planera och sammanställa ett eget
radioprogram.

HBT UNG
Egalia

Egalia är en fritidsverksamhet som riktar sig till unga hbtq-personer i åldrarna 13-20
år. Egalia drivs enligt identitetsstärkande metoder som har formats och utvecklats inom
verksamheten under de fem år som Egalia har funnits; dessa har namnet Egaliamodellen. Under 2012 har Egaliamodellen bland annat spridits till Huddinge kommun där
man har arbetat fram och utformat ungdomsverksamheten Queer Camp efter inspiration av Egaliamodellens metoder. I verksamheten Egalia fungerar metoderna som en
kvalitetssäkrare inför framtida satsningar och utmaningar.
Under 2012 har Egalia hållit öppet två dagar i veckan. Öppettiden har varit måndagar
och torsdagar mellan klockan 17:00-20:00, vilka har bemannats av minst 3 ledare utbildade i Egaliamodellen. Genom Egalia erbjuder RFSL Stockholm en trygg, kontinuerlig,
gratis, drogfri och ledarledd mötesplats för hbtq-personer under 20 år.
Arbetet med Egalia uppfyller mål om att:

•
•
•
•

Motverka och förebygga målgruppens psykiska ohälsa.
Bryta etnisk och/eller social segregation.
Utveckla målgruppens skapandekraft, demokratiska deltagande och deltagande i
samhälls- och kulturlivet.
Stärka målgruppens tilltro till den egna förmågan och möjligheten att själva och tillsammans med andra kunna påverka sin vardag, möjlighet till inflytande i samhället
och organisering.

Egalia är den största plattformen för hbtq-ungdomar i Stockholm som är alkohol- och
drogfri samt åldersreglerad. På Egalia samlas man ofta kring pyssel och andra aktiviteter
som är identitetsstärkande och synliggörande. Samtal är en viktig del i Egalias verksamhet, och pysslandet fungerar ofta som en isbrytare för de som besöker Egalia. Detta
gör det enklare för besökarna att berätta om saker som de inte vågar prata om någon
annanstans. Aktiviteterna på Egalia rör sig mellan allt från kortare pyssel som pärlplatt32

Egalia bildades år 2007 som ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Sedan 2009
finansieras Egalia av tre förvaltningar inom Stockholms stad; Socialförvaltningen,
Idrottsförvaltningen och Kulturförvaltningen. Egalia tar också varje år emot donationer
och gåvor från privatpersoner och andra organisationer som bidrar till verksamhetens
utveckling och fortlevnad.

Statistik
Under 2012 har Egalia haft öppet vid 70 tillfällen med sammanlagt 2 186 besök, varav
203 av dem var förstagångsbesök. I snitt har verksamheten besökts av 31 personer per
kväll varav 3 av dem har varit förstagångsbesökare. En ny fritidsledare har rekryterats
under året då en av de gamla valt att lämna verksamheten.
När det kommer till könsfördelningen bland besökarna är det en övervikt av personer
som definierar sig som tjejer, 55 % (jämfört med 58 % 2011). Antalet personer som
definierar sig som killar ligger på 33 % (jämfört med 30 % 2011), personer med transidentitet uppkommer till 8 % (jämfört med 3 % 2011) och personer som uppger att de
inte vet och/eller definierar sig på andra sätt landar på 4 % (jämfört med 9 % 2011).

Aktiviteter
Egalias verksamhet bedrivs i RFSL Stockholms lokaler men under 2012 har Egalia även
arrangerat aktiviteter utanför Egalias rum. Vi besökte under året Stockholms Stadsteater
Skärholmen där vi såg föreställningen Orlando och fick samtala med skådespelaren i
samband med en specialarrangerad rundtur för Egalias ungdomar i teaterns lokaler. Vi
har gått på bio vid två tillfällen på biografen Zita där filmerna Tomboy och Laurence Anyways sågs. Vi har även besökt utställningen Secret Love på Östasiatiska museet. Vid ett
tillfälle under tidig höst fick Egalia en guidad tur till fots i Stockholm där transaktivisten
och professionella guiden Nadja Karlsson berättade om Stockholms queera platser och
personer genom historien. Vid dessa tillfällen av utåtriktade aktiviteter har besökarna
getts möjlighet att skapa tilltro till och få en känsla av delaktighet i samhälls- och kulturlivet, med hjälp av queera kulturuttryck.
Under vårterminen firade Egalia 5-årsjubileum såväl internt som externt. Under det
utåtriktade kalaset bjöds allmänheten och nyckelpersoner in. Det blev en lyckad tillställning där ungdomarna fick stå i centrum och känna ett extra stort ägandeskap över
deras fritidshäng och fick gratulationer från både Kulturhuset, Stockholms Stadsteater
Skärholmen och även andra delar av världen i form av videogratulationer. Under Stockholm Pride-festivalen besökte Egalia arrangemanget Pride Ung som arrangerades av
Egalias nuvarande och tidigare fritidsledare. Vi hade även en sommarutflykt till Långholmen som framförallt syftade till att förbereda ungdomarna inför Pride-veckan.
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Besök och gäster
Egalia har under året tagit emot besök från bland andra hbtq-fritidshänget Liquid från
Linköping. Det blev ett givande utbyte där besökare från Liquid och Egalia träffades och
delade erfarenheter från varandras fritidshäng och knöt nya kontakter. Under året har
Egalia även fått besök av en äldre generation hbtq-personer i form av representanter
från RFSL Stockholms medlemsgrupper Gayseniorerna och Golden Ladies, vilket blev
ett givande utbyte mellan generationer och gav möjlighet till ungdomarna att se sin plats
i historien.
Organisationen Interfem bjöds in för att hålla en workshop med ett fördjupat antirasistiskt perspektiv där det diskuterades hur man kan agera antirasistiskt. Två representanter från RFSL Ungdom kom och pratade om alkohol, droger och säkrare sex. I samband
med World Aids Day och uppståndelsen kring TV-serien Torka aldrig tårar utan handskar (vilken vi såg tillsammans på Egalia) fick Egalia besök av organisationen Noaks
Ark som pratade om hiv och aids med oss. Två dansare kom under hösten och lärde oss
dansstilarna Queer ChaCha och Queer Jive. I slutet av året blev det en alldeles speciell
kväll med besök av cirka 100 internationella hbtq-aktivister i samband med den internationella ILGA-konferensen. Ungdomarna fick stå i fokus och fick möjlighet att sätta
sig in i internationella frågor och dela med sig av sin verklighet och sitt fritidshäng på
ett stärkande vis.
Egalia besökte i sin tur under året invigningen av verksamheten Shababya, driven av
Arabiskt och Latinskt Initiativ, där Egalias ungdomar överlämnade både lyckönskningar
och presenter. Det blev en start för samarbete och kontakt etablerades.

Metoder
Egalia har ägnat sig mycket åt kreativt skapande rörande konstnärliga uttryck, i form
av att till exempel regelbundet anordna öppen scen, att jobba med olika former av konsthantverk och att ungdomarna själva hållit i teaterövningar för varandra. Egalia arbetar
också aktivt för att skapa ett säkrare sex-tänk hos målgruppen. Förutom att ledarna i
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samtal med ungdomarna som rör sex och relationer alltid har med ett säkrare sex-perspektiv arrangerar Egalia sedan tre år tillbaka varje termin en Snacka-Sex workshop.
Dessa hålls antingen av några av Egalias ledare eller av en utomstående person som
arbetar med sexualhälsa. Antalet besökare har varit ca 10-15 per termin. Mina Gäredal
från RFSL Ungdom höll i år två workshops om säkrare sex där ungdomarna fick möjlighet att diskutera och ställa frågor kring sådant som var relevant för dem.
Då Egalias besökare är en grupp som riskerar att utsättas för olika typer av hatbrott är
det av stor vikt att ungdomarna vet vart de ska vända sig. RFSL:s Brottsofferjour kom
således på besök och förmedlade viktig information under en öppetkväll och förhoppningen är att det ska finnas en regelbundenhet i denna aktivitet för att se till att så många
ungdomar som möjligt får ta del av informationen. Under tidig vår anordnades en konferens för Egalias fritidsledare på en konferensanläggning i två dagar. Konferensen gav
tillfälle för diskussion, fördjupning och utveckling av Egalias metoder, vilket stärkte relationerna i arbetsgruppen. Sedan ett år har vi satsat extra mycket på att göra Egalias rum
än mer demokratiskt. För att åstadkomma detta har det anordnats demokrati-kvällar
där ungdomarna kunnat ge inputs om hur verksamheten kan förbättras. Detta har sedan
använts av fritidsledarna för att utveckla verksamheten.

Utbildning och nätverk
I syfte att utveckla Egalia är det av stor vikt att projektledaren och fritidsledarna får
fortbildas och håller sig uppdaterade inom relevanta områden. Viktigt är också att byta
erfarenheter med andra aktörer som verkar inom olika ungdomsverksamheter. Egalia
har därför deltagit i ett flertal seminarium och olika forum för nätverkande, såsom Volontärbyråns träffar och seminarium, utbildningen Frisk & fri av Riksföreningen Anorexi/Bulimi, Socialförvaltningens nätverksmöten, föreläsningar under No Border Camp
om transfrågor och frågor om vithet, nätverksdag anordnad av Ungdomsstyrelsen för
verksamheter som riktar sig till unga hbtq-personer, KiD-konferensen Om ungas mötesplatser i Stockholm, hbtq-festivalen i Göteborg, en forskarkonferens om ras och vithet
arrangerad av Mångkulturellt Centrum och samt genom ett deltagande i Interfems utbildning Rekrytera rätt.
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Utbildningar i samarbete med Ungdomsstyrelsen
Under 2012 har verksamheten Egalia varit ett stående inslag på majoriteten av de utbildningar som Ungdomsstyrelsen arrangerat inom ramen för sitt projekt ”Unga mötesplatser för unga HBT-personer”. På uppdrag av regeringen arbetar Ungdomsstyrelsen
2011-2013 med att utbilda personer inom fritidssektorn om hur man kan skapa trygga
mötesplatser för unga HBT-personer. Vid 6 tillfällen föreläste representanter för RFSL
Stockholm under 2012 om verksamheten Egalia för chefer och ledare inom fritidssektorn runt om i landet (Stockholm, Malmö, Västerås, Gotland, Kungsbacka, Nacka).

Spridning
För att sprida Egalias metoder och även i förlängningen nå ut med verksamheten till
en större bredd av ungdomar hölls under året såväl utbildningar som studiebesök av
Egalia. Ett exempel på detta var när projektledaren deltog i ett panelsamtal tillsammans
med andra fritidsverksamheter för hbtq-ungdomar runt om i landet under Stockholm
Pride-festivalen, vilket blev ett tillfälle för erfarenhetsutbyte likväl en möjlighet att sprida verksamheten till allmänheten. Andra exempel är en fördjupad heldagsutbildning av
Egalias projektledare till Linköping kommuns hbtq-verksamhet Liquid och deltagande
i panelsamtal under Rikskonferensen arrangerad av Ungdomsstyrelsen med presentation av Egalia. Därtill är Egalia en källa för stöd och information, i form av studiebesök
eller samtal, till verksamheter som är i behov av detta, t ex hbtq-ungdomsverksamheten
Habitat Q i Malmö, Rinkeby-Kista fritidsgårdar och Kiruna fritidsgårdar.
Under året uppmärksammades Egalia bland annat av tidningen QX som genomförde
en välgörenhetsauktion för Egalia, där man bland annat auktionerade ut Mona Sahlins omtalade väska. En kort dokumentärfilm om Egalia gjordes under våren i uppdrag
av Ungdomsstyrelsen. Ungdomar från Egalia fick frivilligt medverka och filmen kan
nu användas i syfte att sprida information om verksamheten. I samband med Egalias
5-årsjubileum skrevs en artikel i RFSL:s medlemstidning Kom ut och ännu en artikel
publicerades i tidningen Arbetaren. En stor poster om Egalia togs fram på engelska för
besökare hos RFSL Stockholm som har annat modersmål än svenska. En socionomstu36

dent från Umeå Universitet gjorde även en kandidatuppsats om Egalia och fritidshäng
för hbtq-ungdomar, efter besök på Egalia och intervjuer med ungdomarna. Denna kan
användas i syfte att sprida information om betydelsen av verksamheten.
För att fler ungdomar i behov ska kunna hitta till Egalia är det betydelsefullt att information om Egalia når flera nivåer, genom olika kanaler. Egalia kontaktades regelbundet under år 2012 av olika aktörer. De vanligaste förfrågningarna kom från ungdomar som ville
besöka Egalia, skolungdomar som ville skriva arbeten om hbtq-personer, journalister som
ville intervjua Egalias besökare samt fritidsgårdar och ungdomsmottagningar som ville
göra studiebesök och få marknadsföringsmaterial om Egalia. Genom dessa kontakter såg
vi till att sprida information och nå ut med verksamheten till en bred målgrupp.

Trampolin
Trampolin är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden, som startade januari
2012 i RFSL Stockholms regi. Projektet går ut på att skapa en metod och en plattform
(HBTQkojan.se) för mentorskap på internet riktat till hbtq-personer i åldrarna 13-25
år. Syftet med projektet är att ge stöd och information, och att bryta den isolering som
många unga hbtq-personer befinner sig i. Genom att skapa en plats på internet ökar vi
möjligheten för unga att på egna villkor få det stöd som just de söker.
Mentorskapet går ut på att en yngre hbtq-person i behov av stöd får kontakt med en
äldre trygg hbtq-person på en etablerad sida på internet. Mentorn bidrar med sina egna
erfarenheter av att växa upp och leva som hbtq-person, men även av andra erfarenheter som man får med sig i livet. Chattsamtalen har inga krav på att handla om hbtqidentiteter, de kan handla om vad som helst som den unge har behov av att prata om.
Det som är speciellt för HBTQkojan.se och som bidrar till att skapa ett tryggt rum är
att platsen genomsyras av kunskaper om kön, könsidentitet och sexuell läggning och
identitet. På HBTQkojan.se är det norm att vara hbtq-person.

Metod för mentorskap
Under projektets första år har vi börjat utveckla en metod för mentorskap samt byggt
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upp websidan HBTQkojan.se som lanserades i september. 11 volontära mentorer har
rekryterats och har under hösten hållit chattsamtal med deltagare på HBTQkojan.se.
Sammanlagt har 57 konton skapats mellan den 12 september och 31 december av deltagare som vill ha en mentorskontakt. 30 deltagare har blivit tilldelade en mentor och haft
samtal under hösten. I metoden ingår att man ska ha 10 1-timmessamtal med sin mentor, men flera av kontakterna har avslutats tidigare. Vi misstänker att detta dels beror på
att HBTQkojan.se är det enda forumet i sitt slag på internet dit unga hbtq-personer kan
söka sig och få kontakt med en trygg vuxen hbtq-person som den kan samtala med om
saker som är viktiga för den. Detta tror vi har skapat ett stort behov hos personer som
kanske inte egentligen söker en längre kontakt utan mer behöver ett par gånger att få
ställa frågor. Vi tror också att det kan handla om att flera har fått vänta flera månader på
att få en mentor i och med att intresset var så stort, och att de av den anledningen bara
dök upp vid något tillfälle.

Utbildning av mentorer
Mentorerna fick inför sitt mentorskap delta vid en utbildningshelg som innehöll erfarenheter från Tjejjourens mentors- och chattverksamheter samt kunskap i begrepp och
normativitet. De har även haft en grupphandledning med en extern handledare där vi
diskuterade anmälningsskyldighet när unga far illa och övriga tankar som mentorskapet
hade hunnit väcka hos mentorerna. Året avslutades med en fortbildning i MI, samtalstekniken Motiverande Samtal och en avslutningsmiddag.
I november 2012 hölls en presentation av HBTQkojan.se för E-stödnätverket och intresset för projektet visade sig vara stort.

STARTGRUPPER
Startgrupperna är en serie träffar där hbtq-personer får tillfälle att dela erfarenheter med
varandra. Varje grupp är ledarledd och håller på en gång i veckan under fem veckor.

Startgrupp 25+
Två planerade startgrupper har genomförts under 2012 för personer över 25 år. Under
vårterminen var antalet deltagare 13, på höstterminen var antalet deltagare 8 vid det
första tillfället. I utvärderingarna kan vi konstatera att de som fullföljt startgruppserien i
stor utsträckning får ut det de förväntade sig innan de började.

Transit
Det har under de senaste åren framkommit i rapporter och undersökningar (Hon, hen,
han 2010) att gruppen unga hbtq-personer är särskilt utsatt i vårt samhälle och i högre
grad lider av psykisk och fysisk ohälsa än den övriga befolkningen. I de stödinsatser
som sätts in gentemot den unga hbtq-gruppen riskerar transungdomar att falla utanför
då fokus ofta ligger på sexualitet och inte på könsidentitet. Att samhället i stort präglas
av heteronormativitet och bristande transkompetens är bidragande faktorer till de höga
ohälsotalen bland unga transpersoner.
Under tre år har RFSL Stockholm bedrivit projektet Transit med medel från Arvsfonden. Vid månadsskiftet oktober/november tog projektet slut och avrapporterades strax
innan jul.
Projektet har bestått av tre delar:

Samtalsgrupper
RFSL Stockholm har sedan 1996 drivit så kallade Startgrupper för unga homo- och bisexuella personer i syfte att verka identitetsstärkande och som social mötesplats. Vår
erfarenhet av att arbeta med denna typ av gruppstärkande metoder är att deltagarna
får ökad självkänsla och verktyg att hantera heteronormativa situationer som kan uppkomma i deras vardag. En del av Transit har varit att vidareutveckla startgruppsmetoden
och anpassa innehållet till att stödja transpersoner i sin identitetsprocess.
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Samtalsgruppen inom Transit är till för personer mellan 15 -25 år som har funderingar
kring köns- och transidentitet. Gruppen leds av två vuxna volontärer som själva identifierar sig som trans på något sätt. Man arbetar utifrån en strukturerad metod med syfte
att stärka, verka identitetsstärkande och höja det psykiska välmåendet i gruppen. Under
år ett av projektet skapades metoden som under år två har vidareutvecklats och fått
namnet Transit - En metod för samtalsforum med transungdomar. Projektet innehåller
även spridning av materialet till andra sammanhang som möter transungdomar, bland
annat till RFSLs övriga lokalavdelningar och kunskapsspridning genom föreläsningar
och seminarier.
För år 2012 spreds Transits samtalsmetod till fyra olika städer och sex olika organisationer.
Under 2012 hade vi sammanlagt 17 deltagare, 9 i vårens grupp och 8 i höstens grupp.

Några röster från deltagare:
”Samtalsgruppen har gett mig ett bättre självförtroende. Jag kan prata om trans med
mina föräldrar och det går jättebra.”
”Jag har fått en ny bild på min könsidentitet. Jag känner mig mycket säkrare med mig
själv, känner hopp och har lärt känna underbara personer. Har fått nya erfarenheter
och kommer verkligen sakna gruppen och ledarna!”

Stödgrupper
Att genomgå en könsutredning och könskorrigering är oftast påfrestande för dem som
gör det. Många unga som vi möter upplever en maktlöshet och en känsla av att vara
utelämnad till ett vårdsystem som ofta misslyckas i att möta personen där den befinner
sig. Transvården lider på samma sätt som samhället i stort av ett hetero- och tvåkönsnormativt synsätt som ställer till det för individer som känner sig tvungna att leva upp
till stereotyper för att få den vård de är i behov av.
Inom Transit har vi startat upp Stödgrupper (kallades terapigrupper i ursprungsansökan) som riktar sig till unga transsexuella personer, det vill säga personer som har fått
remiss till att få påbörja en könsutredning, personer som går utredningen och för personer som har fått diagnosen transsexualism och som får könskorrigerande vård. Dessa
grupper leds av två kuratorer som tidigare varit anställda av RFSL Stockholm och som
har transkompetens och erfarenhet av gruppterapi. Syftet med stödgrupperna är att erbjuda transsexuella ungdomar ett forum som kan verka socialt, identitetsstärkande och
behandlande. För att kvalitetssäkra verksamheten får kuratorerna kontinuerlig handledning av en legitimerad terapeut.
En viktig skillnad mellan Stödgruppen och Samtalsgruppen är den terapeutiska beredskapen som finns i Stödgruppen. Samtalsgruppen har mer fokus på förebilder och representation medan man i Stödgruppen inte utgår ifrån samma vi-känsla i och med att
40

kuratorernas könsidentitet inte är relevant för uppdraget. Kuratorernas roll blir en tryggande och behandlande roll där det finns mycket kunskap i hur vården fungerar och där
ens psykologiska behov tillgodoses. Under 2012 var det 10 deltagare i vårens grupp och
6 deltagare i hösten grupp.

Några röster från deltagare:
”Jag har fått ett sammanhang, en samhörighet. Jag är inte längre ensam med utredaren.”
”Nya fina vänner. Ännu en chans att få prata om saker som en inte kan prata om annars. Och kunnat prata om det med folk som förstått vad en säger vilket är jätteskönt.”
”Lite bättre självförtroende och hopp och istället för att ta livet av mig så har gruppen hjälpt mig så att jag inte så mycket känner att jag vill ta livet av mig. Hopp helt
enkelt!...”

Antologi
Många transungdomar som vi möter berättar om sina upplevelser av att få agera kunskapskälla åt vuxna i deras omgivning. Ansvaret att informera sin klass och ibland hela sin
skola om vad trans är läggs på transungdomen själv. Många beskriver också en stor brist
på förebilder och andra att kunna spegla sig i.
Till följd av detta har vi inom projektet sammanställt en antologi bestående av transpersoners egna berättelser om och erfarenheter av hur det är att vara transperson i en värld
som domineras av en tvåkönsnorm. Antologin kan användas identitetsstärkande gentemot transungdomar och som ett sätt att ge unga transpersoner en röst. Antologin är
tänkt att vara ett bidrag till att öka kunskapen om unga transpersoners levnadsvillkor i
samhället i stort och särskilt bland föräldrar och vuxna personer som genom sitt jobb
kommer i kontakt med ungdomar. Antologin består av 14 olika berättelser skrivna av
olika transpersoner om hur det kan vara att vara transperson i Sverige idag.
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Mål
Målet med Transit var att minska ohälsan hos gruppen unga transpersoner genom att
regelbundet erbjuda stöd i form av samtals- och stödgrupper, vilket vi enligt enkätsammanställningarna lyckats mycket väl med.
Genom projektets alla delar har vi stärkt målgruppens tilltro till den egna förmågan
och möjligheten att själva och tillsammans med andra kunna påverka sitt liv och se
möjlighet till inflytande i samhället. Samtals- och stödgrupperna kommer under 2013
fortsätta att ges i RFSL Stockholms regi.

Kompassen
Kompassen har under 2012 bedrivits med medel från SMI. Kompassen är ett metodmaterial och gruppintervention riktat mot unga killar som gillar killar i åldern 15-25. Under 2012 har vi gett två grupper i Stockholm. I vårens grupp var det 6 deltagare, i höstens
grupp var det 4 deltagare. I Kompassens verksamhet i Örebro var det deltagarantalet 7.
Kompassengruppen för unga MSM startades för att vi ser i våra verksamheter att unga
män som har sex med män utsätter sig för stora risker i sina sexuella kontakter. Inte sällan har de sex mot någon form av betalning; pengar, kläder eller alkohol. Många gånger
har unga MSM betydligt äldre partners, något som innebär en maktobalans som riskerar
att resultera i att de ställer upp på oskyddat sex. De knyter ofta osäkra kontakter via Internet som de sedan träffar utan någon strategi för att undvika risker.
Dessutom finns en stor kunskapsbrist i denna målgrupp vad rör hur hiv/STI sprids, dess
konsekvenser och hur man kan praktisera säkrare sex. Till exempel undviker vissa av
de unga MSM vi träffar att använda kondom som ett bevis på att de litar på sin partner.
Dessutom har de ett stort krav på sig att vara väldigt sexuellt aktiva på grund av gängse
föreställningar kring maskulinitet och sexualitet.
Ett stort antal av dem vi träffar är inte öppna för omgivningen med sin identitet, något
som resulterar i större skuld, skam och hemlighetsmakeri när de hamnat i en riskfylld
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situation. Slutligen är unga MSM väldigt utsatta på flera sätt i samhället genom sin hbtqidentitet; de riskerar att utsättas för diskriminering och homofobi, något som resulterar i
lägre självkänsla och därigenom mindre benägenhet att undvika riskfyllda situationer. 1

Kompassen-metoden
2008 sökte RFSL Stockholm medel för att, baserat på en amerikansk förlaga, utarbeta en
metod för att arbeta stärkande, hiv-preventivt och riskförebyggande med unga män som
har sex med män. Stöd beviljades från Socialstyrelsen och Arvsfonden till ett delfinansierat treårigt projekt.2
Kompassenmetoden är en svensk och uppdaterad version av den evidensbaserade metoden Working It Out, utarbetad av HIV Center i New York i mitten av 90-talet. Kompassen är en gruppintervention för upp till 14 deltagare med 2 ledare.
I sin helhet består materialet av 15 filmklipp med tillhörande metodmanual. Det täcker
ett brett spektra av frågor och situationer som är aktuella för hbtq-ungdomar oavsett
könsidentitet och sexuell praktik.

Mål
Målen med projektet har varit att genom metoden Kompassen öka kunskapen rörande
hiv/STI och förändra beteende och attityder kring säkrare sex bland unga MSM, vilket
vi har lyckats mycket väl med enligt våra enkätundersökningar från dem som fullföljt
Kompassen. Dock har problematiken legat i svårigheten i att få unga MSM att komma
och delta i gruppinterventioner. Detta är dock något som mycket forskning och våra
tidigare erfarenheter förutspådde. Vår förhoppning är att vi även under hösten 2013 ska
ge Kompassengrupper i Stockholm.
1
För mer information om unga hbt-personer se RFSL Ungdoms rapporter Effekter av
heteronormen och Internet utanför heteronormen.
2
För mer information om projektet Working It Out, se bilaga 6.
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Några röster från deltagare
”Jag skulle säga att Kompassen hjälpte mig att komma ut. Det har alltså hjälpt mig jättemycket, stärkt mig genom att få diskutera saker med erfarna personer och andra som
tänker likadant. Som är på samma stadie och så där, så att gå dit, det ger verkligen
någonting.”/Deltagare
”Sen de här filmerna de behandlade frågor eller saker som vi inte kunde säga. Det är
inte så att man tänker, eller säger att det är jobbigt att hålla handen på ett fik. Man
säger inte det till gruppen. Men det är bra att det kommer upp så man kan diskutera
det. Som en fråga. Det togs upp frågor som man inte hade tänkte på, men som är
centrala för oss.”
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