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2013 - Ett framgångsrikt år
RFSL Stockholm lämnar 2013 med stor stolthet. 2013 var året vi kom över 2 000 medlemmar, gjorde en
förstudie om hbtq-personer med funktionsnedsättningars erfarenheter och genomförde ett mentorsprogram för unga hbtq-personer över nätet. Vi har även fortsatt att bedriva och utveckla vårt hiv-preventiva
arbete, bland annat genom lanseringen av webbplatsen rodaparaplyet.org som riktar sig till killar och
transtjejer som säljer sex.
En stor utmaning under 2013 har varit det politiska arbetet som styrelsen har utfört för att få tillräckliga
medel för att vår stödverksamhet Transit och vår fritidsgård Egalia ska kunna fortsätta. Arbetet kommer
att fortsätta över 2014, och vara en tyngdpunkt i RFSL Stockholms politiska påverkan inför valet. Andra
viktiga utmaningar har varit att utveckla det antirasistiska arbetet i föreningen. Med den nyantagna handlingsplanen som stöd har RFSL Stockholm numera ett icke-diskriminerande rekryteringsförfarande,
och styrelsen har fått ny kunskap gällande antirasism genom utbildningar och lärdomar från sakkunniga
och andra organisationer.
2013 var också året då RFSL Stockholm instiftade två nya utmärkelser, genomförde ett flertal seminarium
samt Tjejfesten på Stockholm Pride, fick flera nya medlemsgrupper tack vare initiativrika medlemmar
och genomförde lyckade temadagar om trans*personer och antirasism.
År 2014 är ett nytt år med nya utmaningar och nya möjligheter som väntar oss. Vi har flera nya projekt
på gång, en förbundskongress att se fram emot och massor med roliga och spännande aktiviteter genom
våra medlemsgrupper, temadagar och våra övriga verksamheter. Med andra ord sjuder det av liv i RFSL
Stockholm, och vi är fulla av förväntan inför det som kommer.
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Föreningens styre
Styrelsen
Vid årsmötet den 18 mars 2013 valdes följande ledamöter, som efter det första styrelsemötet tilldelades
följande ansvarsområden:
Kristin Arthur - Ordförande
Arbetsgivarrepresentant, Tjejfesten,
Julle Bergenholtz - Vice ordförande
Kommunikation, sexualpolitik
Odd-Rune Jacobsen - Kassör
Pride
Axel Trygg - Sekreterare
Kommunikation, HBT Ung, Pride-aktiviteter
Daniel Adler - Ledamot
Lokal- och hyresansvarig, arbetsgivarrepresentant
Kim Nygren - Ledamot
Medlems- och föreningsansvarig, kommunikation, Tjejfesten, transtemadagen
Tobias Johansson - Ledamot
Pride, sexualpolitik
Sooz Romero - Ledamot
HBT Ung, Tjejfesten, Newcomerkontaktperson, antirasism
Agnes Attling - Ledamot
Medlems- och föreningsansvarig, HBT Utbildning, Tjejfesten, Pride-aktiviteter
Mats Christiansen - Ledamot
HBT Hälsa, Seniorfrågor
Åsa Öckerman - Ledamot
Lokal- och hyresansvarig, Pride-aktiviteter, seniorfrågor, sexualpolitik, medlemsvärvning
Niklas Olaison
HBT Utbildning, sexualpolitik, antirasism
Mistu Degerlund - RFSL ungdom öst representant
HBT Ung
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Favian Freiman - RFSL Ungdom öst representant
HBT Ung
Miku Westerholm - RFSL Ungdom öst representant
HBT Ung
Bo Ludvigsson (adjungerad)
Newcomerkontaktperson
Under året har följande personer på egen begäran entledigats från sina styrelseuppdrag: Niklas Olaison
och Odd-Rune Jacobsen. RFSL Ungdom Östs representant i RFSL Stockholms styrelse har även bytts ut
under året, då Mistu Degerlund lämnade sitt uppdrag till förmån för Favian Freiman, som senare lämnade sitt uppdrag till förmån för Miku Westerholm.
Styrelsen har haft ett möte per månad under verksamhetsåret. Vid styrelsens sammanträden har protokoll förts. En så kallad styrelse- och personaldag ordnades under april för att möjliggöra planering,
diskussion och utbildning mellan styrelsen och personalen, samt för att fördjupa styrelsens kunskap om
föreningens projektledda verksamhet. Styrelsen har även haft egna planeringsdagar för att öka sina kunskaper om exempelvis föreningsstyre och antirasism.

Personalen
Under året har följande personer varit anställda och arbetat med följande inom föreningen:
Veronica Berg Hulthén
Utbildning, skolinformation och HBT-certifiering
Nicklas Dennermalm
Hiv-prevention
Lisa Ericson
Funkisprojektet
Sanna Frost
Verksamhetschef
Filip Garcia
Hiv-prevention
Pablo Leiva
Invandrarkonsultation
Olov Lindblad
Hiv-prevention
Jojo Stenberg
Trampolin
Katarina Stenkvist
Trampolin
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Jenny Söderstrand
Egalia, föreningssamordnare
Sofie Wahlström
Skolinformation
Maria Yvell
Queera Berättelser
Tack vare RFSL Stockholms personal har viktiga verksamheter kunnat pågå under året, som har varit
av stor betydelse för både medlemmar och icke-medlemmar. Styrelsen vill rikta ett stort tack till all vår
personal, och vi ser fram emot att följa ert arbete under 2014!

Ekonomi
Föreningens ekonomi har under en följd av år varit osäker och med alltför små marginaler, även om omsättningen ökat successivt. Under 2013 har en viss stabilitet uppnåtts trots de små marginalerna.
De något minskade projektintäkterna har vägts upp av kontroll av utgifterna och en fortsatt hög nivå av
de egengenererade intäkter i föreningen, vilket bidrar till att årets resultat blir positivt. Strategin med flera
stora projekt och fler sidointäkter genom eget arbete är livsviktig för föreningens långsiktiga stabilitet.
Under 2013 fortsatte antalet bokade skolinformationer att sjunka, trots låga priser. Det finns ett tydligt
samband mellan skolornas ansträngda ekonomi och den negativa bokningstrenden. Då föreningen har
stöd från Stockholm Stad kan föreningen endast ha subventionerade priser för skolor i Stockholm Stad,
vilket innebär att det är en högre kostnad för skolor i angränsande kommuner.
Under RFSLs kongress i maj 2012 beslutade kongressen att sänka medlemsavgifter från 300 kronor till
100 kronor per medlem och år. Eftersom RFSL Stockholm är landets största avdelning med idag över
2000 medlemmar kom detta att påverka föreningen negativt. Medlemsvärvningskampanjer har gjort att
RFSL Stockholm har ökat i antal medlemmar under 2013 (med över 500 medlemmar). Dock täcker inte
medlemsökningen intäkts bortfallet.
Effekten av förra årets minskningar av medlemsavgiftsintäkter kan balanseras dels 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 (intäkter som föreningen kan bestämma
över hur de disponeras; till exempel medlemsavgifter, överskott från Tjejfesten) och bundna inkomster
(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 2013 uppgick till
cirka 150 000 kronor, att jämföra med 2011 då de uppgick till 232 870 kr.
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Föreningen har alltså kunnat göra ett positivt resultat. Trots förra årets och årets positiva resultat behöver
det dock påpekas att 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 lite mer utrymme för verksamheterna.
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Aktiviteter
RFSL Stockholms utmärkelser
Under 2013 har RFSL delat fler antal priser än någonsin tidigare, då två nya har instiftats: Gamla Hjältars
Pris samt Årets Eldsjäl. Priserna har varit väl mottagna och RFSL Stockholm planerar att fortsätta dela ut
dessa priser, tillsammans med de redan etablerade, i framtiden.

Regnbågspriset och Rosa Tisteln
Under Stockholm Pride delade RFSL Stockholm traditionsenligt ut våra priser Regnbågspriset och Rosa
Tisteln. Regnbågspriset tilldelas personer eller organisationer som genom sina handlingar har utfört
något positivt för hbtq-communityt, medan Rosa Tisteln ges ut till personer eller organisationer vars
handlingar har gjort det motsatta.
Regnbågspriset gavs under detta år ut till juristerna Linda Almqvist och Kerstin Burman, både genom
jobbet men även utanför, för deras idoga arbete att få bort lagstiftningen om tvångssteriliseringar av
transpersoner, vilket blev till verklighet under sommaren 2013. Rosa Tisteln gick till två kristdemokrater,
Annelie Enochson och Tuve Skånberg, som motionerat om att lagstiftningen skulle vara kvar och därmed
genom sin politiska makt försökt begränsa transpersoners rättigheter.

Gamla Hjältars pris
Gamla Hjältars pris instiftades av RFSL Stockholm inför 2013 för att belysa personer som har bedrivit
ett långvarigt viktigt arbete för hbtq-communityt, vars arbete och kamp behöver synliggöras för den nuvarande generationens hbtq-personer. Priset kan delas ut till både levande och avlidna personer.
För 2013 blev pristagaren av Gamla Hjältars Maj-Briht Bergström-Walan, för att hon redan 1956 såg till
att Sverige var det första landet med sexualundervisning i skolan samt för hennes tidiga forskning om
transpersoner.

Årets Eldsjäl
På RFSL Stockholms Vinterfest delades för första gången det nyinstiftade priset Årets Eldsjäl ut. Priset
går till en person som genom sitt ideella engagemang för föreningen gjort stor skillnad för RFSL Stockholms verksamheter, antingen under lång eller kort tid. Priset kan delas ut till både levande och döda
personer, och ska helst inte delas ut till någon i RFSL Stockholms styrelse eller kansli.
I år delades priset mellan två eldsjälar som har gjort särskild skillnad för RFSL Stockholms startgrupper.
Priserna gick till Tommy Eriksson och Teresa Fernández Long, som sedan 2000 respektive 2008 fram till
2012 har varit volontärer för bland annat startgrupperna, och dessutom uppdaterat det metodmaterial
som än idag används i RFSL Stockholms startgrupper.

Nyhetsbrev och medlemsutskick
Under 2013 har nio nyhetsbrev 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 och temadagar. Ett fysiskt medlemsbrev har även skickats ut, med
inbjudan till årsmöte och information om olika delar av RFSL Stockholms verksamheter. Utöver de nio
medlemsbreven har även ett antal utskick gjorts med kortare uppmaningar, som exempelvis att värva
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fler medlemmar och att ta del av RFSL Stockholms program under Stockholm Pride. Nyhetsbreven finns
tillgängliga på RFSL Stockholms webbplats, och ska från och med 2014 läggas ut på startsidan när de är
utskickade för högre tillgänglighet.

Medlemserbjudanden och samarbeten
RFSL Stockholm har i större utsträckning än tidigare initierat samarbeten med andra organisationer
och företag för att kunna erbjuda föreningens medlemmar rabatterade priser på olika aktiviteter. Bland
annat har RFSL Stockholms medlemmar fått möjlighet att gå billigare på teaterföreställningen ”Maria
Johansdotter” och gå gratis på Almodovarfilmen ”Kära passagerare”. RFSL Stockholm har även gjort
reklam för Cinema Queers filmfestival i utbyte mot att synas på deras webbplats. Dessa samarbeten har
varit uppskattade av de medlemmar som har tagit del av dem, och RFSL Stockholm planerar därför att
fortsätta utforska kring fler samarbeten som kan ge medlemskapet i RFSL Stockholm ett ännu större
värde.

RFSL Stockholms webbplats
Efter en ordentlig genomgång av RFSL Stockholms webbplats under våren har webbplatsen genomgått
en utseende- och kvalitetsmässig förändring under året. Bland annat har innehållet uppdaterats och
strukturerats om, samtidigt som sidor som ansetts onödiga tagits bort. Webbplatsens olika språk har
gjorts mer synliga, vilket även är sanningen för föreningens externa webbplatser samt verksamhet för
transpersoner. Dessutom har webbplatsen berikats med dokument från föreningen, såsom årsmötesprotokoll från 1999 och framåt, samt gjorts mer lätt att surfa in på då blockerande IP-adresser har tagits bort.
Som en ytterligare åtgärd har kommunikationsansvariga i styrelsen börjat på en andra strukturering av
webbplatsen, med utgångspunkt från målgruppens behov och för att de sidor som flest är intresserade av
ska bli mer lättillgängliga. Detta arbete fortsätter under 2014.

Antirasistiskt arbete
Under 2013 har delar av RFSL Stockholm styrelse tillsammans med en antirasisitisk arbetsgrupp antagit
en antirasistisk handlingsplan där det satts upp mål och åtgärder för föreningens antirasistiska arbete.
Med inspiration från handlingsplanen har följande aktiviteter utförts:

•
•
•

•

Arrangerat ett panelsamtal om att bedriva antirasistiskt arbete inom föreningslivet, med paneldeltagare från RFSL Stockholm, Röda Korsets Ungdomsförbund och Femtastic.
Besökt Mångkulturellt Centrum där kansliet och styrelsen var inbjudna.
Hållit i en antirasistisa temadag där huvudämnet var ”Bred representation ur ett antirasistiskt perspektiv för hbtq-organisationer”. Under temadagen arrangerades bland annat en diskussion om vad
”representation” betyder och varför är det viktigt, ett panelsamtal om hur föreningar tänker kring
representation i deras organisation, och en workshop om icke-diskriminerande och kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Skrivit en debattartikel om osäkerheten som REVA-projektet har orsakat bland RFSL Stockholms
utländska medlemmar och asylsökande. Artikeln publicerades den sjätte mars 2013 på QX.

Utöver detta har RFSL Stockholm granskat valberedningens arbetsordning, medverkat på Centrum mot
rasisms nätverksmöte och haft dialog med personalen gällande antirasiskt arbete. RFSL Stockhom har
för avsikt att under 2014 är att fortsätta jobba enligt vårt handlingsplan och se till att den antirasistisk
arbetet fortsätter förstärks och följs av alla på RFSL.
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Salong Q
Salong Q (tidigare Öppna Onsdagar) har under året haft målsättningen att äga rum varannan vecka i
RFSL Stockholms lokaler, främst på Hyllan. Aktiviteterna har varierat från medlemshäng till panelsamtal, besök från medlemsgrupper och poesiuppläsningar. Besökarantalet har varierat mellan fyra till
ungefär fyrtio besökare per gång.
Under våren 2013 inleddes Salong Q med bak av veganska cupcakes och medlemshäng, för att vid nästa
tillfälle bjuda in till ett panelsamtal med tema antirasistiskt arbete inom föreningslivet med fokus på
hbtq-frågor. Cirka trettio stycken personer besökare kom och lyssnade. Våren och sommaren fortlöpte
med spelkväll (på Huset) och uppstartsmöte för en ny medlemsgrupp i RFSL Stockholm med inriktning
på queer performance.
Under hösten har Salong Q gästats av QueerSalsa som hade öppet hus, och även av RFSLs förbundskansli
som tillsammans med deltagare från intrernationella ledarskapsprogrammet Rainbow Leaders höll föredrag om deltagarnas hbtq-arbete med föreläsningsmetoden Pecha Kucha. I början av december gästade
Queera berättelser Salong Q med dikt- och historieuppläsning ur texter skrivna av äldre och yngre hbtqpersoner, där ungefär trettiofem personer satt tillsammans på Hyllan, lyssnade och blev berörda. Terminsavslutningen för Salong Q skedde i samband med RFSL Stockholms årliga vinterfest.

Medlemsenkät
Under slutet av året skickade RFSL Stockholm ut den första medlemsenkäten någonsin till våra medlemmar. I enkäten ges alla medlemmar möjlighet att komma med åsikter om RFSL Stockholm; vad vi gör
bra, vad vi gör mindre bra, vad som skulle kunna utvecklas och vad medlemmarna tycker att vi ska jobba
med och fokusera vårt arbete på i framtiden. Medlemsenkäten kommer att utvärderas under början av
2014 och sammanställas så att åsikterna som kommer kan hjälpa styrelsen med att rikta verksamheten
för det kommande året. RFSL Stockholms förhoppning är att utskick av medlemsenkät ska ske varje år.

Medlemsvärvning
Tack vare engagerade värvarinsatser från väldigt många personer lyckades föreningen nå över 2000
medlemmar i RFSL Stockholm. Vid årets slut var antalet medlemmar 2099, vilket har varit en viktig del i
att RFSL sammanlagt nått upp till sin högsta medlemsnivå någonsin (6 692 medlemmar).. Viktiga delar i
arbetet för att värva medlemmar har utöver den värvningskampanj som genomfördes under Stockholm
Pride även varit de erbjudanden och samarbeten som RFSL Stockholm erbjudit under året, som enbart
medlemmar har kunnat ta del av, samt den ökade satsningen på medlemsvärvning från förbundet.

Sexualpolitiskt nätverk
I verksamhetsplanen för 2013-2014 uttryckte RFSL Stockholm en önskan om att starta ett sexualpolitiskt
nätverk inom organisationen för att stärka föreningens politiska arbete och för att skapa kontakt med
makthavare i Stockholm. Till följd av det oväntat intensiva politiska arbete för att skolinformationen,
Egalia och Transit skulle kunna fortsätta, samt det politiska arbetet för att förhindra försäljningen av
föreningens lokaler, beslutades det att lägga planerna med det sexualpolitiska nätverket på is. Detta för
att styrelsen resonerade att de övriga frågorna hade högre prioritet och var viktigare för föreningen.

Remisser
Under året har remisser till Stockholms stad besvarats:
- Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad, Dnr: KS-325-1050/2013, där sty12

relsen lyfte frågor om både avvägning mellan stadens och landstingets ansvar i anvisningarna, sammankopplingen mellan hiv- och STI-prevention, samt frågor om den oproportionerliga andelen av medel för hiv-preventivt arbete för MSM i förhållande till andelen nya MSM som upptäcks bära på hiv.
- Motion 2013:40 om införandet av hbt-policy i Stockholms stad. Där tillstyrkte RFSL Stockholm motionen med några förslag till vidareutvecklingar eller utökad omfattning som bland annat att verksamheter som bedriver upphandlade tjänster ska omfattas av policyn, att utbildning såsom hbtq-certifieringar
vore lämpligt, samt att policyn måste utvärderas och att medel för ändamålet måste avsättas i budgeten.
- Motion 2013:58 om lika rättigheter för eleverna i Stockholms skolor. RFSL Stockholm tillstyrkte förslaget att HBT-certifiera samtliga Stockholms skolor för ökade möjligheter att bemöta fördomar, diskriminering och trakasserier. I motionen uttryckte motionären att kunskapsbrist gällande normer och diskriminering kan leda till att homofoba eller transfoba skällsord får stå oemotsagda på grund av oförmåga
att bemöta dem eller av ren osäkerhet och brist på kunskap. Till förslaget på genomgång av läromedel i
syfte att hitta exkluderande och stereotypa inslag med hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder lade
RFSL Stockholm till att även peka på goda exempel på inkluderande läromedel.

Trans*kalender
Trans*kalendern 2014 är den första och enda i sitt slag; en väggkalender fylld med fantastiska och snygga
trans*personer. Kalendern är ett sätt att lyfta fram och synliggöra bredden bland olika trans*personer,
men också ett sätt att samla in pengar till stödgrupper. Kalendern började säljas i samband med Transtemadagen, och har sedan dess varit en storsäljare, som efter ett tag även gjordes tillgänglig att köpa via
RFSLs webbshop. Vinsten från Trans*kalendern 2014 går oavkortat till Transit.

Sommarfest
RFSL Stockholm slog upp dörrarna och firade in sommaren med en sprakande sommarfest i början av
juni. Runt 100 personer dök upp och njöt av glassbuffé och grillade majskolvar. Meddie Blue och Stockholms Feministiska kör bjöd på skönsång, medan Queersalsan och Saima dansade in sommaren med
buller och bång. Det var inte bara solen som värmde denna tidiga sommarkväll, utan kärleken och värmen på RFSL Huset fick alla att le.

Stockholm Pride
Inför Stockholm Pride tog RFSL Stockholm kontakt med ansvarig kampanjgeneral Jörgen Eriksson och
träffades för att diskutera olika frågor, bland annat hur viktigt det är med god tillgänglighet i Pride Park.
Detta år var tillgängligheten i parken betydligt bättre, och vi är glada över det goda samarbetet med
Stockholm Pride, även om det fortfarande finns saker som kan bli ännu bättre.
Under Stockholm Pride genomförde RFSL Stockholm en medlemsvärvarkampanj. Inför kampanjen inbjöds medlemmar som var intresserade att delta till en snabbkurs i medlemsvärvning, vilka en handfull
personer deltog i. I Pride Park bedrev sedan en intensiv medlemsvärvning, där även medlemmar från
RFSL Roslagen och RFSL Dalarna ingick. I samband med värvningen deltog RFSL Stockholm även i
insamling av pengar till RFSLs arbete i andra länder.
RFSL Stockholm anordnade totalt sju event i Pride House i form av seminarier, panelsamtal, presentationer och livechatt. Titlarna för dessa var:

•
•

Barn av vår tid
Hur tillgängligt är hbtq-communityt för personer med erfarenheter av funktionsnedsättningar?
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•
•
•
•
•

Pride Ung: Livechatta med HBTQkojan.se
Nätet – en queer verklighet för unga?
Stockholms förstudie Funkisrapporten ”…och aldrig mötas de två…” En förstudie om hbtq-personer
med erfarenheter av funktionsnedsättningar.
Vem tar ansvar för unga transpersoners mående i Stockholm?
Varför behövs både hbtq-certifierade fritidsgårdar och fritidsgården Egalia?

Tjejfesten
Under Stockholm Pride genomföre RFSL Stockholms styrelse den traditionsenliga festen för målgruppen “tjejer som gillar tjejer”, Tjejfesten. I år gjorde arrangörsgruppen en medveten satsning på att inkludera en bred publik inom målgruppen, detta genom att göra en inkluderande poster/marknadsföringsbild, tillhandahålla tydlig information om tillgänglighet på hemsida och Facebooksida samt ha ett bred
representation bland artister på festen. 715 biljetter såldes och vinsten planeras att tillängnas homo-/
bisexuella kvinnor och transpersoner.

Eftermiddag om äldre LHBTQ-personer
Fredagen 4 oktober var ett 70-tal personer samlade i samband med ett boksläpp om äldre LHBTQpersoner i Norden (Bromseth, J., & Siverskog, A. (2013). LHBTQ-personer och åldrande : nordiska perspektiv (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.). Arrangemanget var ett samarbete mellan RFSL Stockholm
och bokens redaktörer. Vid detta boksläpp fanns medlemmar från Golden Ladies och Gayseniorerna,
Gert Alaby från Socialstyrelsen, författare som bidragit med kapitel i boken som bland annat Christian
Antoni Møllerop, RFSL och Mats Christiansen från RFSL Stockholm, men även studenter och lärare från
vårdutbildningar, personer från kommun och landsting samt andra intresserade.
I en efterföljande paneldiskussion deltog Gert Alaby, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen,
Mats Christiansen från RFSL Stockholms styrelse, Suzann Larsdotter, RFSL, samt två representanter från
Golden Ladies. Diskussionen kom att handla om befintliga problem och utmaningar i dagens svenska
samhälle för den som är äldre som LHBTQ-individ. En kort tid efter denna eftermiddag släppte Socialstyrelsen sin kartläggning av svenska kommuners vård och omsorg om äldre hbt-personer (Socialstyrelsen.
(2013). Äldre hbt-personer och kommunernas vård och omsorg om äldre. Stockholm: Socialstyrelsen.)

Transtemadagen
Transtemadagen 2013 var välbesökt med över 90 personer under dagen, och var ett samarbete mellan
RFSL Stockholm, RFSL Ungdom Öst och FPES Stockholm. Dagen innehöll bland annat en föreläsning
och en efterföljande diskussion om hatbrott tillsammans med Stockholmspolisens Hatbrottsgrupp. Det
diskuterades även transrättigheter tillsammans med RFSL, RFSL Ungdom och FPES. Vidare hölls även
panelsamtal om ”Könsneutrala omklädningsrum”, ”Hur trans* får barn?” och ”Ett tredje kön eller inga
kön?” som väckte känslor både bland paneldeltagare och besökare. Runt 30 personer stannade kvar och
avslutade kvällen med mingel och socialt häng, där diskussionerna från dagens panelsamtal fortsatte.
Transtemadagen hade även ett nära samarbete med RFSL Ungdoms projekt ”Nära” som hade en utställning av Sonja Nilsson på Färgfabriken, där RFSL Ungdom höll ett populärt panelsamtal om att ragga
bortom normen.

Transgender Day of Remembrance
Transgender day of remembrance (TDoR) uppmärksammas globalt den 20 november varje år. TDoR är
en dag att uppmärksamma de hatbrott som transpersoner utsätts för i vårt samhälle, enbart på grund av
transfobi. 2013 valde RFSL Stockholm att dela upp Transtemadagen och TDoR, och inte ha minnesstund
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under själva Transtemadagen. RFSL Stockholm valde även att live-sända TdoR-eventet online, så att fler
människor runt om i världen kunde ta del av minnestunden.
Under kvällen var lite över 80 personer på RFSL Huset för att minnas och hedra de transpersoner som
inte längre finns med oss. 85 personer följde även kvällens program via webben. Kvällen bjöd på tal av
Ulrika Westerlund (RFSL) och Emelie Mire Åsell (RFSL Ungdom), och på musik och sång av två duos.
För första gången i RFSL Stockholm valde vi att läsa upp namnen på de transpersoner som tagits ifrån
världen med våld. Det gavs möjlighet att lämna rummet för de som inte ville höra eller inte klarade av att
medverka. Det fanns även ansvariga personer i rummet utanför som, i förebyggande syfte, var beredda
att stötta och hjälpa till om någon behövde det. Kvällen avslutades med en ljuscermoni i form av att
ljuslyktor släpptes upp, en symbol för frihet. Live-sändningen finns kvar online och är uppe i över 200
visningar. Den kan ses på http://bambuser.com/v/4115067.

World Aids Day
World Aids Day firas den 1 december varje år för att stödja kampen mot hiv och aids. I Stockholm fanns
det ett flertal event och RFSL Stockholm valde därför att inte anordna något eget, till förmån för de andra
eventen.

Antirasistisk temadag - fokus bred representation
Den 14 december bjöd RFSL Stockholm in medlemmar, styrelseledamöter och valberedningar från olika
hbtq-organisationer för att diskutera antirasism i hbtq.organisationer utifrån temat bred representation.
Dagen fokuserade på hur hbtq-organisationer kan göra för att få en bredare representation i styrelser utifrån ursprung och etnicitet, och även hur organisationerna ska arbeta för att alla personer ska känna sig
välkomna i organisationerna. Under dagen hölls bland en föreläsning om bred styrelserepresentation, ett
panelsamtal om problem och lösningar angående bred representation och en workshop om antirasistiska
motargument.
Sammanfattningsvis var de cirka 20 personer som medverkade på temadagen nöjda, och inspirerade att
ta aktion för att förbättra det antirasistiska arbetet i deras respektive organisationer.

Queervinterfest
RFSL Stockholms Queervinterfest den 11 december var inget annat än en hbtq-folkfest. Över 100 personer kom under kvällen för att dansa, hänga, pyssla och lyssna på grym musik under avslutning på
RFSL Stockholms verksamhet år 2013. Under kvällen bjöd bland annat RFSL Stockholms medlemsgrupp
Queersalsa på en dansuppvisning, Regnbågsloppisen hade en utförsäljning av kläder och RFSL Stockholms skolinformatörer höll i en allsång om att skolinformationen måste fortsätta. Kvällen organiserades
av Egaliavolontären Grace Örum.

Gemensam jul
RFSL Stockholm anordnar sedan en rad år ett gemensamt julfirande på julafton. För att alla ska kunna
känna sig lika välkomna är firandet religiöst neutralt och med en bredd i bordets innehåll för att tillfredsställa olika matpreferenser även om den traditionella svenska julmaten finns där. 2013 var det 17
personer i en härlig mångfald som mötte upp.
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Medlemsgrupper
Under 2013 har antalet medlemsgrupper hos RFSL Stockholm fortsatt att öka, och det är glädjande att
se hur aktiviteterna på Huset blir fler och fler. Nedan presenteras vad RFSL Stockholms medlemsgrupper har gjort under 2013. Utöver de listade grupperna nedan finns även aQtiviTet, en idrottsgrupp för
trans*personer och Kizomba, en afrikansk dansgrupp.

Aktivistgruppen
Aktivistgruppen har under 2013 nästan fördubblat antalet intresserade på mailinglistan dock har det inte
varit så många närvarande vid de fåtal fysiska träffar som aktivistgruppen haft på agendan.

Bögbokcirkel
Bögbokcirkeln har träffats cirka 1 gång per månad under 2013 och diskuterat bögböcker av vitt skilda
slag - allt från irländsk kortroman till svensk science fiction med queerinslag via ett par svenska ungdomsböcker. 5-10 personer brukar komma och idéer till ny läsning verkar aldrig ta slut!

Flatpatrullen
Flatpatrullen har nu funnits i snart två år och är en grupp för personer som identifierar sig som tjejer och
transpersoner som gillar tjejer. Gruppen hade en ettårsfest i slutet av mars och har efter det fortsatt med
våra träffar som vanligt någon gång i månaden.
Flatpatrullen har haft många roliga träffar där det har dykt upp nya ansikten men också lockat ett stort
gäng med ”stammisar”. På träffarna deltar mellan 10-20 personer. I mars såg Flatpatrullen finalen av
Melodifestivalen ihop på Huset, vilket deltagarna tyckte var roligt och bör göras igen. Något som har
återkommit och varit populärt har varit Flatpatrullens spelträffar, där det har spelats olika sorters sällskapsspel i kombination med knytis med godis och dricka. Ett annat populärt inslag har varit filmkvällar
med HBTQ-tema hemma hos någon av gruppens ledare.
Under Stockholm Pride träffades Flatpatrullen en kväll för att gå på RFSL Stockholms Tjejfest, och de gick
även tillsammans i paraden tillsammans med RFSL Stockholm. Under hösten kom Renita Sörensdotter,
forskare och lärare på Genusvetenskap på Stockholms Universitet och höll en föreläsning för gruppen,
vilket deltagarna tyckte var mycket spännande och roligt.
Flatpatrullen har en grupp på Facebook och en på QX med över tvåhundra medlemmar i båda grupperna. Det finns även ett eget twitterkonto och en webbplats som Flatpatrullen driver, utöver att de annonserar på RFSL Stockholms webbplats om vissa av gruppens träffar. Gruppen har sedan 2013 även ett
instagramkonto. Gruppen meddelar sina besökare regelbundet om RFSL:s arbete och även informerat
om hur mycket det kostar att vara medlem i RFSL. Detta för att försöka få deltagarna att gå med i RFSL.

Gaygympa
Det var tre eldsjälar som satte igång denna grupp efter en idé från Berlin. Aktiviteterna började för 11 år
sedan, med gympande i olika skoljympasalar. Efter ett antal år på hårda gympagolv flyttade Gaygympan
in på Friskis & Svettis Annexet där de nu har egna lokaler med bra gympagolv och fina duschrum och
bastu.
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Under 2013 har Gaygympan genomfört 40 stycken pass med mellan 15-30 deltagare per pass. Det är
idag cirka 50 stycken motionärer som finns med i gruppens mailinglista och som kommer sporadiskt
eller varje vecka. Under året har gruppen även fått tillskott av flera deltare från Gayseniorerna. Ledarna
är alla utbildade på Friskis & Svettis. Ibland har gruppen även gästtränare som kör core, rygg eller intensivgympa. Jympan skall vara träning men även ett sätt att lära känna nya vänner. Efter varje pass erbjuds
deltagarna att följa med ut och äta en bit mat, och terminen avslutas varje gång med en gemensam avslutningsmiddag.

Gayseniorerna
Gayseniorerna vill bidra till gemenskap, sociala kontakter och aktiviteter för äldre homo- och bisexuella
män. Verksamheten startades 1987. Alla homo- och bisexuella män från 60 år och uppåt är välkomna
till Gayseniorerna, och även yngre män som trivs med gruppens verksamhet. Gay-Seniorerna har inget
medlemsregister, men på gruppens frivilliga kontaktlista finns numera 110 personer. Basverksamheten
är seniorcaféet med 40–50 besökare varje onsdag på Hyllan hos RFSL Stockholm. Andra regelbundna
aktiviteter är pubträffar, promenader, utställningsbesök, bio- och teaterkvällar samt fredagsbad. Antalet
deltagare varierar.
Gayseniorernas matlag träffas varannan vecka och gruppens dialoggrupp en gång i månaden. Under
2013 ordnades också flera fester och utflykter. Vid årets julfest på Hyllan deltog 70 Gayseniorer.
Under 2014 planeras verksamheten fortsätta på samma sätt som tidigare. Aktuell information om GaySeniorernas verksamhet hittar man alltid på http://blog.qruiser.com/gayseniorerna. Alla som anmält sig
till kontaktlistan får varje vecka ett mejlutskick om aktuella aktiviteter.

Golden Ladies
Club Golden Ladies är en medlemsgrupp inom RFSL Stockholm som vänder sig till lesbiska och bisexuella kvinnor från 35 år och uppåt. Medlemsantalet vid årsskiftet var 130 personer.
Golden Ladies årsmöte hölls den 19 februari 2013, där 32 medlemmar var närvarande. Protokollförda
ledningsgruppsmöten har hållits vid sju tillfällen.
Golden Ladies har hållit en rad olika aktiviteter under året. En av de mest återkommande har varit gruppens tidagscaféer, där deltagare har kunnat samlas hela året med undantag för sommaren och julen.
Under året hölls sju stycken temacaféer, där det bland annat har varit filmvisningar, besök från föreläsare
och fotografering. Gruppen har även hållit i ett antal middagar och fester, som exempelvis en kombinerad kräft- och surströmmingsfest och två knytkalas på Huset.
Övriga aktiviteter har bland annat varit teaterbesök, picknickar, deltagande i panelsamtal och besök på
utställningar.

HombreSalsa
Under året fortsatte dansinstruktören Peter Csaszt med medlemsgruppen HombreSalsa - för alla som
definierar sig som killar som gillar att dansa med killar. HombreSalsan hade under 2013 cirka 30 deltagare, och ytterligare cirka 20 som kom och deltog ibland. Gruppen ordnade under sommaren en heldag
med mat, dans och bad i skärgården, och sammanhållningen och glädjen i gruppen har under hela året
varit magisk.
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Lambda IF (Volleyboll)
Volleybollen har fortsatt att träna en gång i veckan under året med uppehåll över sommaren då hallarna
varit stängda. Under den perioden har en del spelare i stället hållit igång med beachvolley. Deltagarantalet under säsongens träningar har tyvärr minskat lite och har för det mesta legat mellan sex och tio
spelare med några toppar upp mot med upp mot 15 deltagare.
Laget har som vanligt en härlig mix av olika nationaliteter. Däremot har det varit en ganska dålig mix
mellan könen. Under 2013 har det dock förbättrats något på det området då det åtminstone varit ett par
tjejer som tränat relativt regelbundet. En önskan som funnits under några år är att kunna ha två olika
grupper på olika nivå för att göra det 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.
På turneringssidan har det varit lite tunt under året. Klubben har inte deltagit med något eget lag i någon
av de många gayturneringar som arrangeras runt Europa. Det har endast blivit några enstaka individuella framträdanden från klubbens spelare i andra lag. Glädjande är däremot att Lambda Volley efter
några års uppehåll återigen finns med i Stockholmskorpens volleybollserie. Efter fyra raka vinster under
hösten ligger laget på delad förstaplats när serien gör juluppehåll.
Inför 2014 finns inga konkreta planer på förändringar i verksamheten men en förhoppning finns att kunna använda Eurogames som kommer att avgöras i Stockholm sommaren 2015 för att locka fler deltagare
till verksamheten. Volleyboll är vanligtvis en av de absolut största sporterna vid denna typ av tävlingar
och det känns som en bra sporre för verksamheten att försöka få ihop minst två lag till detta jätteevenemang på hemmaplan.

Newcomer
During 2013, the member group Newcomer, which is directed towards LGBTQ asylum seekers, has
continued its activities the entire year. During the beginning of the year, the group for example had an
ILGA party, met with UNHCR whih presented a report on the situation of the integration of refugees in
Sweden. The group also demonstrated against REVA, as well as establishing contact with RFSL Sundsvall,
RFSL Umeå, RFSL Malmö and the member group Gayseniorerna.
The Newcomer group has also been active in several Pride festivals during the year, like West Pride, Eskilstuna Pride and most notably Stockholm Pride. During the summer Newcomer also made the photo
exhibition “Faces and voices , documenting lgbt-asylum seekers experiences and life history during asylum processes, and they also took place in the march Asylstafetten.
During the end of the year, several Newcomer coordinators started drafting a national Newcomer project, which will hopefully start in 2014.

Nätverket Asexuell
Under 2013 har Nätverket Asexuell haft 14 öppna träffar på Huset. Deltagarantalet ligger på cirka 3-5
stammisar plus 0-1 nya deltagare per träff.Nätverket har föreläst på Kärleksakutens Stockholmsavdelning, och Queerseminariet på Uppsala universitet. under 2013, samt även varit mellanhand när media
sökt asexuella att intervjua, genom att förmedla kontakten till våra medlemmar. Representanterna Rikkert
Hasselrot, Miku Westerholm och Jenny Afvander har också synts och hörts i media (DN, SR och UR).
Under Stockholm Pride ordnade Nätverket Asexuell en paneldiskussion med rubriken ”Asexualitet och
familjebildning”, med detta som beskrivning:
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Vad är asexualitet? Vad är en familj? Är kombinationen en succé eller ett problem? Utesluter det ena det
andra? Vi försöker att reda ut begreppen och tala om familjer utifrån våra egna perspektiv som asexuella.
På nätet kommunicerar Nätverket Asexuell genom mail, blogg, Twitter, Facebook och Qruiser. Det här
året har nätverket svarat på mail från över 30 privatpersoner som hade frågor och funderingar som på
olika sätt rör asexualitet.

Operabögarna
OperaBögarna (OB) har allt sedan starten hösten 1997 ständigt vuxit. Från 2010 har dock antalet
medlemmar legat ganska konstant och ligger nu runt cirka 250 medlemmar. Gruppen består främst av
män (cirka 90%), men även kvinnor (cirka 10%) är välkomna. Åldersmässigt har gruppen medlemmar i
åldrarna 25 – 95 år. Större delen av medlemmarna bor i Stockholm men medlemmar finns även i andra
delar av Sverige samt i England, Tyskland och Spanien.
Idag är föreningen mer av ett nätverk med mycket kontakt informellt samt via gruppsidan på Facebook
och QX. Att antalet organiserade aktiviteter inte är så många per år beror helt enkelt på tidsbrist för de
gruppansvariga.
Under året har Operabögarna arrangerat följande evenemang:

•
•

En gemensam vistelse i Göteborg för att se Brittens gaybetonade opera ”Billy Budd” (med Peter Mattei i huvudrollen).
Idecember arrangerades traditionsenligt Operabögarnas ”Glöggfrossa”, med en hemlig gäst från operavärlden.

Queersalsan
QueerSalsan erbjuder dans utan heteronormer. Lärarna Peter Csaszti och Angelica Regnell 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.
Under 2013 körde QueerSalsan på varje vecka med de fyra kurserna nybörjare, fortsättning, avancerad
och QueerSalsa Student Performance Team. Cirka 50 personer gick på kurs antingen det ena eller båda
halvåren under året.
En gång i månaden anordnades även en QueerSalsaFest med prova-på-kurs, fika och dans. Några gånger
var det socialteman som exempelvis QueerLindy och “Alla möjliga pardansen samma kväll”. Det kom
mellan 35 och 130 personer.
QueerSalsa Student Performance Team uppträdde med Peter Csasztis två koreografier på bland annat
Stockholm Pride (med egen salsaorkester på sitt lastbilsflak dansade även ett stort antal QueerSalsare sig
igenom hela paradsträckan), Dans Mitt i Hjärtat-Festivalen på Stora Scen i Kungsträdgården, Värmland
Pride, West Pride och vann även Luleå Prides stora paradpris. Teamet uppträdde även på den internationella salsafestivalen Hot Salsa Weekend. Det var med stor sannolikhet första gången en queergrupp
visades upp i ett stort “traditionellt” salsasammanhang. (Youtuba gärna QueerSalsa Hot Salsa Weekend
för att se det magnifika numret som fick publiken att jubla!)
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Regnbågsfamiljer
I början av året startade medlemsgruppen Regnbågsfamiljer inom RFSL Stockholm, på ett initiativ från
en grupp medlemmar. Under våren 2013 ordnade medlemsgruppen sammanlagt sju sociala träffar för
regnbågsfamiljer samt en picknick under Stockholm Pride. Antalet besökare på träffarna varierade mellan 20-30 personer per gång upp till ett par hundra per gång, både vuxna och barn inräknade. Under
hösten 2013 anordnades inga träffar, dels på grund av att initiativtagarna inte hade möjlighet att delta
men också för att man från kansliets sida valde att prioritera att söka finansiering för en utvidgning av
medlemsgruppen samt av föreningens arbete för regnbågsfamiljer i stort. Om medel erhålls kommer
verksamheten att fortsätta utvecklas och utvidgas under 2014.

Stolta föräldrar
Syftet med Stolta Föräldrar är:

•
•
•

att som föräldrar stödja våra barn i deras sexualitet och arbeta för förståelse och acceptans i vår
omgivning
att genom kontakt med andra föräldrar ge vårt stöd
att tillsammans förändra och påverka negativa attityder och fördomar i samhället.

Under 2013 har regelbundna träffar gjorts i nätverkets arbetsgrupp. Viktiga punkter har där varit planeringsarbete främst inför Prideveckan där gruppen ansvarat för ett seminarium i Pride House tillsammans
med sex ryska föräldrar med hbtq-barn som besöktes av cirka 60 personer. Under Pride fanns stolta
Föräldrar även närvarande med ett tält som 20 personer delade på att bemanna. Där besöktes de varje
dag av mellan 60-90 personer. I paraden kunde de dessutom räkna med ett par hundra personer som
följde dem hela vägen.
Stolta Föräldrar hade under 2013 fortsatt utbyte med ryska föräldrar i samarbete med Civil Rights Defenders. Utöver de ryska föräldrarnas medverkan på Pride, som även möjliggjorde utbyten mellan dem
och Stolta Föräldrar, besökte den 23-26 september tre mammor från Stolta Föräldrar Queerfestivalen i S:t
Petersburg. Där deltog de i olika möten och hade ett seminarium på festivalen, som blev mycket lyckat.
Under resterande delen av året har Stolta Föräldrar stött föräldrar genom personliga möten, telefonkontakter och e-post och genomfört studiecirkeln ”Hur blir jag en Stolt förälder?” i samarbete med Sensus.
Sammanlagt har nätverkets arbetsgrupp träffats tio gånger, där normalt 8-12 personer har varit närvarande.

Transanhöriggruppen (TAG)
Gruppen bildades som en fortsättning på en samtalsgrupp för anhöriga, arrangerad av Transit-projektet
inom RFSL Stockholm. Samtalsgruppen hade fjärde kvartalet 2012 två träffar under ledning av två kuratorer och i början av 2013 stod Transanhöriggruppen på egna ben. Och det som sedan skulle komma att
kallas TAG hade sett dagens ljus.
Gruppen har under 2013 träffats fyra gånger på vårterminen och fyra gånger på höstterminen, alltså
totalt vid åtta tillfällen. Under vårterminen bestod gruppen av dem som velat fortsätta från den första
samtalsgruppen och efter sommaren öppnades gruppen upp för nya medlemmar som ville vara med, där
intresset snabbt visade sig vara stort.
Gruppen har bestått av både föräldrar, barn, syskon och partners till transpersoner. De främsta skälen
till att gruppen fortsatt att träffas har varit att deltagarna tycker att det har varit skönt att prata med män20

niskor som har snarlika erfarenheter, att få lära oss mer om trans, och att utvecklas i hur en på bästa sätt
kan vara ett bra stöd till våra anhöriga.
Vid de flesta av gruppens möten har fullt fokus varit på det egna sällskapet men vid två tillfällen har
gruppen även haft besökande gäster; en gång från föreningen KIM (Kön, Identitet, Mångfald) och en
gång från RFSL Stockholms NÄRA-projekt. Alla möten har hållits i RFSL Stockholms föreningslokaler.

Transcafé
Transcaféet hos RFSL Stockholm drivs i samarbete med transföreningen FPES lokalavdelning Stockholm. Cafévärden och en hel del men inte alla besökare är medlemmar i båda organisationerna.
Under 2013 har gruppen 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. Träffarna har
pågått cirka 19–21. Efteråt har de flesta av deltagarna gått till en restaurang i närheten för att äta och
fortsätta umgås en stund. Till träffarna kommer hela spektrat av transpersoner och det genomsnittliga
antalet deltagare har varit 11. De flesta träffar kommer det flera nya deltagare, och flera nya transpersoner
har kommit ut genom att delta i transcaféet under året. Transcaféet presenteras på webbplatserna hos
RFSL Stockholm och FPES och finns med i organisationernas kalendarier.
Under 2013 har Transcaféet haft programpunkter på de flesta caféträffar:

•
•
•
•
•
•

Sofia Kuno har berättat om hatbrott och presenterat RFSL:s brottsofferjour.
Stockholmspolisens hatbrottsenhet har varit med två gånger, dels för att informera om sin verksamhet, dels för att få tips för utformningen sin blankett för anonym anmälan av hatbrott.
Kian Sigge, Transform training, har berättat och gett tips om träning för att transpersoner ska kunna
utveckla sin kropp i samklang med sin könsidentitet.
En träff gav anhöriga särskild möjlighet att diskutera hur de upplever sin närståendes komma-utprocess och transformering.
En träff ägnades diskussion om hur transpersoner har det i arbetslivet. Utgångspunkten var en intervjustudie som gjorts och presenterades av Torkild Thanem och Louise Wallenberg vid Stockholms
Universitet.
Årets sista träff var information och diskussion om de förändringar av transvården som är på gång.
Linda Almkvist och Mariana Blixt deltog från Socialstyrelsen.
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HBT Hälsa
Sexperterna Park
Under perioden juni - september har Sexperternas informatörer varit ute på tre olika områden som är
kända mötesplatser för män – Frescati, Kärsön och Långholmen – utifrån hur vädret har tillåtit med en
frekvens om två gånger i veckan, förutom Pride-veckan, då informatörerna var ute dagligen.
Totalt under 2013 har Sexperterna varit ute i park 32 gånger, och under denna tid har informatörerna
delat ut över 2 000 kit, och haft runt 150 samtal med personer ur målgruppen. Förutom frågor om kondomanvändning har många frågor kretsat kring hiv.

Stockholm Pride 2013
Prideveckan 2013 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
samt vid ett tillfälle runt Prideområdet. Klubbverksamheten omfattade att informatörer besökte 13 fester/klubbar som hölls i samband med festivalen. Sammanlagt inom Klubb och Park delades runt 10 000
kondomer ut i form av kit under Pride.

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 2013 har RFSL:s minibar fortsatt att användas på de flesta
videoklubbar, medan två klubbar valt att ha egna dispensoarer för kondomer och glid. RFSL Stockholm
har även erbjudit informationsmaterial och affischer om säkrare sex till klubbarna, och samtliga klubbar
exponerar dessa.

Minibaren
Under försommaren 2012 introducerades minibaren 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 2013 delades det ut över 120 000 kondomer och 80
000 engångsglid genom minibaren.
Under 2013 introducerades även en ”engångsbar” som har använts på mer tillfälliga klubbar och event.
Bland annat har den använts på Mälarpaviljongen under sommaren, samt flera fester under Pride samt
den årliga Gaykryssningen. Sammanlagt har 31 engångsbarer gått åt under 2013.

Kondombaren
Sedan 2011 har Sexperterna Klubb använt sig av kondombaren som utgörs av ett portabelt bord med tillhörande roll-up. Tanken med baren är att öka synligheten 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 kondomanvändning 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 kampanjen ”Size matters” som lanserades
22

under hösten 2012 och återupplivades under 2013 som ett resultat av efterfrågan från målgruppen.

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 “Size matters” kampanjen har volontärerna delat ut askar som innehöll sju kondomer i olika storlek och form, samt ett särskilt framställt
måttband för man ska kunna mäta sig till den kondom som troligen passar bäst. Informatörerna har även
delar ut lyxiga ”bortamatchkit” under årets bortamatch-kampanj. I kitten fanns bland annat tandborste,
tandkräm, krämer, vätskeersättning, godis, kondomer, glid, en vett och etikett-broschyr med mera. Responsen från målgruppen har varit mycket positiv på båda kampanjerna.

Sexperterna Klubb och Park i siffror
Kondomer utdelade Sexperterna Klubb		
22 110
Glid utdelade Sexperterna Klubb		
18 720
Kondomer utdelade Sexperterna Park		
4 800
Glid utdelade Sexperterna Park			
4 800
Total antal kondomer utdelade			
292 734
Total Glid					134 520
Antal pass Klubb 2013				
Totalt antal samtal Klubb			

43
1 105

Samtal handlade om:
Säkrare sex					38
Kondomer					903
Sexperterna					134
Annat						30
Antal samtal Park				
166

Sexperternas uppsökande verksamheter på internet
Verksamheten Sexperterna Chatt (tidigare Sexperterna Internet) är en nationell uppsökande verksamhet
på internet som drivs av RFSL Stockholm, med RFSL som huvudman och med finansiering från Smittskyddsinstitutet (SMI).
Sexperterna Chatt arbetar precis som RFSL Stockholms övriga uppsökande hiv & STI-verksamheter enligt metoden Peer Education. Metoden innebär att informatörer ur målgruppen aktivt försöker kommunicera och påverka andra personer som befinner sig i eller har befunnit sig i samma situation. Metoden
utgår från att en målgrupp lättare lyssnar på, och tar till sig information från, någon som själv tillhör
målgruppen. Peer Education som metod används ofta inom det hiv-preventiva arbetet för män som har
sex med män (MSM).
Under perioden 2011 till halvårsskiftet 2013 har RFSL Stockholm drivit projektet Sexperterna Plus tillsammans med Posithiva Gruppen, där målgruppen var MSM som lever med hiv. Verksamheten har lagts
ned som enskilt projekt, eftersom antalet kontakter inte ansågs tillräckligt högt. Samarbetet har fört med
sig det positiva att de två organisationerna har genomfört ett projekt tillsammans och därmed lärt känna
varandra, och lärt av varandra. För informatörerna inom Sexperterna Chatt har närvaron av öppet hiv23

positiva informatörer gett möjlighet att ställa frågor och få ett initierat perspektiv på att leva med hiv.
Några informatörer från Sexperterna Plus fortsätter som informatörer inom Sexperterna Chatt, vilket
berikar verksamheten och informatörsgruppen som helhet.
Informatörerna är verksamma under kvällstid online och för samtal kring sex och säkrare sex med främst
MSM. Under 2013 har informatörerna varit verksamma på huvudsakligen två arenor, internetcommunityt Qruiser och RFSL-chatten, med en frågelåda på RFSL Stockholms lokala sexhälsosajt sexperterna.
org som komplement, som erbjuder möjligheten att ställa frågor direkt utan att registrera profil på de
nämnda internettjänsterna.
Under 2013 var Sexperterna Chatt online vid drygt 120 tillfällen, vilket motsvarar cirka 100 hela arbetspass för Sexperterna Chatt, eftersom runt 40 av passen under våren bestod av en informatör från Chatt
och en från Plus. 100 pass innebär runt 600 volontärtimmar med uppsökande verksamhet. Totalt hade
Sexperterna Chatt under 2013 närmare 1 100 kontakter.

Broschyrmaterial och översättning av broschyrmaterial
Under året har vår standardbroschyr för information om sexuell hälsa översatts till arabiska och ryska,
och en uppdatering har gjorts av den spanska versionen. Broschyrerna är avsedda för spridning inom
Kinema, till kliniker runt om i Stockholm, och i andra sammanhang som personer ur målgruppen deltar
i. För varje språk finns det tre versioner av broschyren: en för män som har sex med män, en för kvinnor
som har sex med kvinnor, och en för transpersoner oavsett könsidentitet och läggning.
Broschyrerna finansierades till en del genom en särskild tilldelning av medel för att arbeta med hivprevention gentemot migranter. Inom ramen för denna tilldelning har sexhälsan också hållit workshops
med medlemsgruppen Newcomer och på andra sätt verkat för att personer som är nya i Sverige ska få
information om sexuell och reproduktiv hälsa, samt kontakt med vården för testning och andra tjänster
inom området.

Säkrare sex och hemsidor
Efter en lång process bytte säkrare sex-sidorna för MSM och transpersoner namn, innehåll och form.
Sexperterna.org finns nu på svenska, engelska, spanska och arabiska. Valda utdrag ur texten delades i
referensgrupper med målgruppsrepresentanter, varefter en språklig anpassning gjordes utifrån synpunkter som framkom i referensgrupperna. Även bildval diskuterades i grupperna, samt verksamhetsnamnet
Sexperterna, och de kom fram till att namnet som ordlek inte kunde översättas med bibehållen förståelse,
och därför behåller vi det svenska namnet för sidan. Den arabiska sidan har URL ar.sexperterna.org och
den spanska sidan har es.sexperterna.org.
Utöver dessa fyra sajter finns även en sajt som riktar sig till bdsmf-personer, slm.sexperterna.org. Den
är gjort i samarbete med SLM Stockholm och riktar sig uteslutande till MSM. Sidan bygger på djupintervjuer med personer med erfarenhet av bdsm i syfte att skapa en sida som bygger på målgruppens
erfarenheter och därmed är skräddarsydd för deras behov. Samtliga sidor är granskade av en klinisk
personal på Venhälsan.
Den svenska sidan har marknadsförts på qruiser.com och via mobilapparna Grindr och Scruff. Den
engelska sidan har marknadsförts på qruiser.com. De övriga sidorna blev klara sent under året och kommer att börja marknadsföras första kvartalet 2014. Besöksstatistiken för 2013 kommer att sammanställas
första kvartalet 2014.
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Trycksaker och nationella annonser
RFSL Stockholm tog under året fram nya affischer för videoklubbarna, kort som marknadsförde testningspåminnelsen, kort som marknadsförde rodaparaplyet.org och två trycksaker kopplade till bortamatch-kampanjen. Vi gjorde dessutom uppdaterade versioner av Kort om sex på flertalet språk, inklusive spanska och arabiska.
På uppdrag av RFSL tog RFSL Stockholm även fram annonser och banners för nationellt bruk men under samma grafiska manér som Sexperterna.

MSE-nätverket
Inom ramen för MSE-nätverket har vi genomfört två aktiviteter; dels släppt hemsidan rodaparaplyet.org
och dels fortsatt att arbeta med nätverket.
Rodaparaplyet.org är en hälsosajt för MSM och transtjejer som säljer sex med fokus på säkrare sex,
gränsdragningar, personlig säkerhet och hänvisningar inom vården. Hemsidan togs fram genom litteraturstudier, djupintervjuer med sexarbetare och granskades av Rose Alliance, RFSL och Venhälsan. Sidan
marknadsförs genom affischer och kort på STI-mottagningar och genom en banner på qruiser.com.
MSE-nätverket har haft möten under året och fortsatt arbetet med att gemensamt kompetenshöja deltagarna. Fokus i år har varit på att hjälpa till i framtagandet av hemsidan och arbeta fram en modell för
bemötandet av sexsäljare inom ramen för hiv/STI-vården. Det arbetet kommer att fortsätta under 2014.
Inom ramen för projektet har RFSL Stockholm hjälpt till att kompetensutveckla flertalet mottagningar i Stockholms län genom en grundföreläsning som baserar sig på djupintervjuerna. Samma intervju
genomfördes på RFSL Stockholms sjätte sexhälsokonferens med fokus på de äventyrliga männen. Även
informatörerna inom ramen för Sexperterna och Rose Allians SMI-projekt har blivit utbildade av RFSL
Stockholm.

RFSL Stockholms sjätte sexhälsokonferens
RFSL Stockholms sjätte sexhälsokonferens hade fokus på män med bred sexuell repertoar/De äventyrliga
männen. 22 deltagare deltog i denna tvådagarskonferens. Sexhälsokonferensen fungerar som ett metodlabb för nya metoder och nya utmaningar. Det kan handla om nya målgrupper, kommunikativa utmaningar och annat som är relevant för oss som jobbar med hiv-prevention. Samtliga konferenser har gett
konkreta resultat för våra verksamheter. En sammanfattande konferensrapport går att få vid förfrågan.
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Invandrarkonsultation
RFSL Stockholms invandrarkonsulent arbetar med stöd till HBTQ-personer med invandrarbakgrund
och deras anhöriga. Genom invandrarkonsulenten bedrivs sekundärprevention, främst riktad till hivpositiva eller/och personer som fick andra STI sjukdoms (HBTQ-personer med icke-svensk bakgrund).
Detta sker huvudsakligen genom rådgivande samtal om behandlingar samt läkarbesök på hiv-mottagningar, till exempel Venhälsan, Sesam City, Sesam Danderyd och Huddinge Sjukhuset.
Under 2013 genomfördes cirka 108 samtal om HIV och STI, varav cirka 99,9 % berörde gruppen MSM.
Det genomfördes även 47 hälsosamtal (med 40 män, 6 kvinnor och 1 transperson). Under 2013 har
invandrarkonsulenten även fortsatt samarbetet med Venhälsan, Posithiva gruppen (PG), Noak Ark och
med Sesam Danderyd och Huddinge Sjukhuset. Det har också arrangerats flera samtalsträffar för spansktalande och icke-svensktalande MSM på PG:s lokaler. Syftet har varit att nå hiv-positiva MSM genom
att erbjuda olika aktiviteter som kan hjälpa dem att bearbeta sin hiv-status och hantera olika behov i sina
vardagsliv som till exempel Sommarlägger från PG och luncher på Noak Ark.

Individuella stödkontakter
RFSL Stockholms invandrarkonsulent hade under 2013 kontakt med 177 personer. Klienterna har varit
från 46 olika länder runt om i värden:
Albanien, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Bulgarien, Colombia, Chile, China, Dominikanska Republiken, Ecuador, El Salvador, Eritrea, France, Indien, Irak, Iran, Italien, Japan, Jordan, Kazakstan, Kenya,
Kroatien, Kuba, Kurdistan, Marocko, Mexico, Nicaragua, Pakistan, Palestina, Paraguay, Peru, Polen,
Rumänien, Senegal, Spanien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Uganda, UK, Uruguay, Uzbekistan,
USA, Venezuela och Västsahara.
Av dessa 177 personer var 123 män, 48 kvinnor och 3 transpersoner. Av klienterna har 73 personer
definierat sig som homosexuella (65 män och 8 kvinnor), 13 som bisexuella (13 män), 3 som transpersoner och 88 som heterosexuella (48 män och 40 kvinnor). Medelåldern för klienterna har varit mellan
20 till 29 år för män och 30 till 39 år för kvinnor.
Total genomförde invandrarkonsulenten cirka 477 personliga samtal (384 män, 87 kvinnor och 6 med
transpersoner) under året och 474 samtal per telefon och e-post (355 män, 121 kvinnor och 6 med
transpersoner).
De personliga samtalen har främst handlat om psykosociala processer (42 män, 21 kvinnor och 1
transperson), asyl (28 män och 2 kvinnor) och migration 65 personer (48 män och 17 kvinnor).

Metod
Under 2013 har RFSL Stockholms invandrarkonsulent publicerat arbetsmetoder som används av i konsulentens samtal. Denna metod tillämpas i mötet med personer som är nyanlända till Sverige och i arbetet med STI-prevention, med särskilt fokus på hiv.

Samarbeten
Invandrarkonsulenten har under 2013 samarbetat med Röda Korset/Tortyrcentrum, Socialförvaltningen
för hemlösa, Venhälsan, Sesam Danderyd, Huddingesjukhusets infektionsklinik, PG - Posithiva grup26

pen, Noaks Ark, samt RFSL Stockholms medlemsgrupp Newcomer. Invandrarkonsulenten har även varit
och informerat om hbtq-personer och deras rättigheter i Casa Chile under augusti 2013.
Under året har invandrarkonsulenten varit på olika konferenser och kurser i både Sverige och utomlands, som till exempel Nordiska tjänstemäns träff i Köpenhamn. tjänstemannaträff i Göteborg, kurser
om motiverande samtal, våld mellan hbtq-personer samt Första hjälpen till psykisk hälsa.
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HBT Kunskap
RFSL Stockholm har under året bedrivit sedvanlig skolinformation till elever på grund- och gymnasieskolor. Vi har även bedrivit utbildningsverksamhet 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.

Utbildningar för vuxna
Under verksamhetsåret 2013 genomfördes 16 utbildningsmoduler hos följande 15 uppdragsgivare: Skolhälsovården i Södertälje, Hagalunds förskola i Solna, Fårdala skola i Tyresö, Farsta stadsdelsförvaltning,
Handens förskoleenhet, Familjecentralerna i Uppsala, Riksföreningen psykoterapicentrum i Stockholm,
Solna bibliotek, Venhälsan, hbt-hälsan och Sösam på Södersjukhuset, Skärholmens församling, Kårstyrelsen på Handelshögskolan, Trafikverket och Danderyds sjukhus. Våra befintliga utbildningsmoduler
har löpande utvärderats och utvecklats under året.

HBT-certifiering
RFSL Stockholm har under 2013 varit delaktiga i utbildningarna i samband med hbt-certifieringarna av
följande uppdragsgivare: Fritidsverksamheter inom Karlstad Kommun, Medicinmottagningen på Lasarettet i Enköping, Familjecentraler i Nyköping, Fritidsverksamheter i Linköping, Fritidsverksamheter
i Enskede/Årsta/Vantör i Stockholm, Fritidsverksamheter inom Täby kommun, Öppna förskolor i Enskede/Årsta/Vantör i Stockholm, Luleå Socialförvaltning och Sollentuna bibliotek. Detta har i praktiken
inneburit fem heldagsutbildningar och 17 halvdagsutbildningar under året. Under året deltog vi även
i omcertifieringarna av Riksby vårdcentral i Bromma, verksamheter inom Eskilstuna kommun, Järva
mansmottagning och Stockholms skolors ungdomsmottagning, vilket innebar fyra halvdagsutbildningar. Samtliga hbt-certifieringsutbildningar har skett i samarbete med förbundskansliet. Under året har
RFSL Stockholm även deltagit i en heldagsutbildning för certifierade verksamheter som hölls i januari.

Skolinformation
Totalt genomfördes 95 skolinformationslektioner under året, vilket är en minskning jämfört med 2012
(116 lektioner). Detta betyder att cirka 3 400 elever/personer under året tog del av RFSL Stockholms lektioner. Av det totala antalet skolinformationslektioner gjordes 50 lektioner på skolor inom Stockholms
stad och 45 lektioner på skolor i Stockholms läns övriga kommuner samt i Nyköping. 2013 var ett år då
informatörsgruppen var liten men stabil. Sammanlagt informerade 22 personer inom ramen för verksamheten. På grund av att många av de befintliga informatörerna valde att stanna inom verksamheten
under året och att andelen bokningar av lektioner minskade genomfördes ingen informatörsutbildning
under året.
Redan under vårterminen 2013 märkte RFSL Stockholm att trenden som synts under flera år, gällande
att andelen bokningar av våra lektioner minskar, verkade hålla i sig. Därför genomfördes en webbaserad
enkät som mailades ut till alla skolor som föreningen varit i kontakt med de senaste åren. Enkäten skickades ut till 249 personer, och efter mycket påtryckningar och påminnelser fick undersökningen 46 svar.
En rad frågor ställdes gällande varför man vänt sig till RFSL Stockholm med en fråga om skolinformation, om det ledde till en bokning av skolinformation och om man i så fall var nöjd eller missnöjd med
insatsen på skolan.
I analysen av svaren framgick det som indikationer pekat på under flera år, nämligen att skolorna har
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en begränsad budget för externa utbildningar. Genom enkäten fick bekräftades det alltså att en stor del
av förklaringen till nedgången handlar om skolornas ekonomiska resurser. I enkäten framgick även att
RFSL Stockholms metod i vissa fall krockar med skolornas förväntningar på skolinformationen. Detta
ledde till att det under året har prioriterats diskussioner gällande utvärdering av de pedagogiska metoder som används inom verksamheten samt diskussioner gällande verksamhetens syfte, mål och framtid. I början av höstterminen ordnades därför en heldagsworkshop där detta uteslutande diskuterades.
Inbjudna till workshopen var alla skolinformatörer, personal från förbundskansliet, förbundsstyrelsen,
RFSL Stockholms styrelse, personer som tidigare varit aktiva inom verksamheten och andra relevanta
organisationer och samarbetspartners. Workshopen kom fram till en rad förslag gällande hur skolinformationen kan förändras och förbättras framöver. Dessa förslag kommer att omsättas i faktiskt förändringsarbete under 2014.
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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 snart
sju år som Egalia har funnits. Dessa har namnet Egaliamodellen. Under 2013 har Egaliamodellen bland
annat spridits till Lidingö kommun där man har arbetat fram och utformat ungdomsverksamheten Iris
efter inspiration av Egalia. I verksamheten Egalia fungerar metoderna som en kvalitetssäkrare inför
framtida satsningar och utmaningar.
Under 2013 har Egalia hållit öppet två dagar i veckan under vår- och höstterminen. Öppettiderna har
varit måndagar och torsdagar mellan klockan 17:00-20:00, vilka har bemannats av minst tre 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 fungerar identitetsstärkande och synliggörande. Samtal är en viktig del i Egalias verksamhet, och pysslandet fungerar ofta som
en isbrytare för de som besöker Egalia och 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 enklare pyssel som att
lägga pärlplattor till att beröra djupare ämnen som att samtala kring komma ut-processer.
Egalia bildades för snart sju år sedan 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 2013 har Egalia haft öppet vid 70 tillfällen med 1 781 besök varav 206 av dem var förstagångsbesök. I snitt har verksamheten besökts av 25 personer per kväll varav tre av dem har varit förstagångsbesökare. Nya vikarierande fritidsledare har rekryterats under året.
När det kommer till könsfördelningen bland förstagångsbesökarna är det en övervikt av personer som
definierar sig som tjejer, 64 % (2012 stod dessa för 55 %). Antalet personer som definierar sig som killar
ligger på 21 % (2012 stod dessa för 33 %) och personer med transidentitet uppkommer till 6 % (2012 stod
dessa för 8 %) samt personer som uppger att de inte vet och/eller definierar sig på andra sätt landar på 6 %
(2012 stod dessa för 4 %).
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Aktiviteter
Egalias verksamhet bedrivs i RFSL Stockholms lokaler men under 2013 har Egalia även arrangerat aktiviteter utanför Egalias rum. Under året besöktes Stockholms Stadsteater Skärholmen som höll föreställningen Janne, min vän, där deltagarna fick samtala med skådespelaren och regissören. Egalia har även fått
ge feedback till scener ur föreställningen Arnold i repetitionssal på Stockholms Stadsteater Kulturhuset
under ”work-in-progress” med skådespelare och regissör, och fick också se genrep av hela föreställningen då den var färdig. Zoo/Kannibalsyndromet och Our Golden Girl är andra teaterföreställningar som
Egalia har varit och tittat på; denna gång på Musik- och teatermuseet. Vid dessa tillfällen av utåtriktade
aktiviteter har besökarna getts möjlighet att skapa tilltro till och få en känsla av delaktighet i samhällsoch kulturlivet, med hjälp av queera kulturuttryck.
Under hösten ställde Egalia till med en öppen QueerFestival. Festivalen lockade till sig över 100 besökare
då allmänhet och relevanta aktörer bjöds in. Det blev en lyckad tillställning där ungdomarna fick stå i
centrum och känna ett extra stort ägandeskap över deras fritidshäng. Ungdomarna hade förberett uppträdanden som bestod till övervägande del av musik- och musikalnummer. Organisationerna Fanzingo,
IRIS och RFSL Ungdom hade bokbord med information om sina verksamheter. Det fanns möjlighet att
köpa regnbågsprodukter på plats av RFSL och Egalias ungdomar sålde vegetarisk korv och styrde upp en
knapp-verkstad till gästerna. Festivalen avslutades genom ett godisregn från en piñata som ungdomarna
hade skapat. Genom organisationen Fanzingo fick besökarna instruktioner i att filma och intervjua andra gäster. På plats fanns även ett tjugotal internationella hbtq-aktivister, vilka involverades i kvällens
aktiviteter av Egalias ungdomar, som alla hade tagit på sig olika ansvarsområden.
Under Stockholm Pride-festivalen ordnade Egalia, tillsammans med Pride Ung, LAVA, IRIS och RFSL
Ungdom en stor ungdomsfest. Festen var en öppen tillställning och hölls i LAVA:s lokaler i Kulturhuset,
med öppen scen och dansgolv. Egalia samarrangerade även deltagande i Stockholm Pride-paraden med
ovan nämnda organisationer. Egalias besökare fick möjlighet att vara med på lastbilen eller dansa bakom
banderoller och dela ut Egalias flygblad. Efter paraden samlades deltagarna i en närliggande park för lite
förfriskningar och gemensam uppsamling och ventilering av allas upplevelser. För många var det första
gången som de gick i paraden och att vara öppen med sin hbtq-identitet i en sådan offentlig miljö, och
det blev en stärkande aktivitet som uppskattades av många Egalia-besökare.

Besök och gäster
Egalia har under året tagit emot besök från bland andra Unga Synskadades Ungdomsförbund Stockholm. Det blev ett givande utbyte där besökare från Unga Synskadade och Egalia träffades och delade
erfarenheter från varandras fritidshäng och knöt nya kontakter. Under året har Egalia även fått besök av
nätverket Fitt For Fight som höll i en workshop om feminism. Vid flera tillfällen har Egalia samarbetat
med Fanzingo och projektet Queera Berättelser och har tagit emot flertalet besök där de har ordnat uppläsning. På internationella kvinnodagen fick Egalias ungdomar besöka LAVA i ett samarbete med tidskriften Bang som arrangerade firande av 8 mars. I samband med World Aids Day fick Egalia besök av en
representant från den namibiska hiv-organisationen Positive Vibes genom den svenska organisationen
Afrikagrupperna. Gästen hade ett givande samtal om hiv och aids med Egalias besökare som fick tänka,
känna och fråga kring ämnet.
Egalia besökte i sin tur under året invigningen av verksamheten IRIS – ett nyöppnat häng för hbtq-ungdomar driven av Lidingö kommun. Egalias ungdomar överlämnade både lyckönskningar och presenter.
Det blev en start för samarbete, och kontakt etablerades.
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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 och lekar för varandra. Egalia arbetar också aktivt för att skapa ett säkrare sextänk hos målgruppen. Förutom att ledarna i samtal med ungdomarna som rör sex och relationer alltid
har med ett säkrare sex-perspektiv arrangerar Egalia sedan fyra 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 cirka 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.
Under våren anordnades en heldagskonferens för Egalias fritidsledare. Konferensen gav tillfälle för diskussion, fördjupning och utveckling av Egalias metoder och stärkte relationerna i arbetsgruppen. Under
året har Egalias fortsatt sin satsning på att göra rummet än mer demokratiskt genom att uppmärksamma
förslagslådan och använda ett inkluderande språk och öppet samtalsklimat. Ungdomarna har på så sätt
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 fördjupning i Interfems rekryteringsutbildning Rekrytera rätt, RFSL:s utbildning för utbildare, kurs av Rättviseakademien i användandet av sociala medier, Socialförvaltningens
seminarium riktade till ideella organisationer, Mångkulturellt centrums utbildning om ras och rasism,
Diskrimineringsombudsmannens kurs om lagen som verktyg, RFSU:s seminarium om migration och
sexuell hälsa, RFSL:s utbildning i LFA-metoden, 3-dagars grundutbildning i motiverande samtal, första
hjälpen i psykisk hälsa, sjukvårdskurs, brandsäkerhetskurs och deltagande i nätverksdag anordnad av
Ungdomsstyrelsen för verksamheter som riktar sig till unga hbtq-personer.

Föreläsningar i samarbete med Ungdomsstyrelsen
Under 2013 har verksamheten Egalia varit ett stående inslag på majoriteten av de utbildningar som Ungdomsstyrelsen arrangerat inom ramen för sitt projekt ”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 sex tillfällen under 2013 föreläste projektledaren om verksamheten Egalia för chefer och ledare inom fritidssektorn runt om i landet (Stockholm, Örebro, Linköping, Norrtälje, Södertälje och Nyköping).

Spridning
För att sprida Egalias metoder och även i förlängningen nå ut med verksamheten till en större bredd av
ungdomar hölls under året föreläsningar och Egalia tog emot studiebesök. Ett exempel på detta var när
projektledaren deltog i två panelsamtal under Stockholm Pride-festivalen, vilket blev tillfällen för erfarenhetsutbyte likväl en möjlighet att sprida verksamheten till allmänheten. Tre av Egalias ungdomar deltog i en av panelerna. Ett annat panelsamtal hölls under Botkyrkas hållbarhetsvecka. Andra exempel är
föreläsningar som har hållits under RFSL:s HBT-certifieringar av Rågsveds fritidsgårdar och Linköpings
fritidsgårdar, och även föreläsning för fritidsgårdar i samarbete med ungdomsverksamheten Lakeside i
Haninge kommun. Interna utbildningar för RFSL-anställda och inbjudna internationella gäster har ökat
kunskap och spridning av Egalia som verksamhet och dess metoder. En presentation för Botkyrka kom32

muns politiker under en överläggning gav ytterligare spridning om verksamheten. Därtill är Egalia en
källa för stöd och information, i form av studiebesök och samtal, till verksamheter som är i behov av detta, till exempel nystartade hbtq-ungdomsverksamheten Fri Zon i Flemingsberg och Sollentuna bibliotek.
En artikel skrevs om Egalia av BRIS under våren. Diskrimineringsombudsmannen hade en gruppintervju
med några av Egalias ungdomar om trakasserier i skolan. Denna kunskap kan även användas i syfte att
sprida information om betydelsen av verksamheten. Under We Are Stockholm-festivalen nätverkade
Egalia med andra organisationer på plats och kunde, om än begränsat, sprida informationsmaterial till
festivalens besökare. I samarbete med Akalla ungdomsgård deltog vi i 164-festivalen i Kista. Vi lånade en
buss och styrde upp ett tält med information om Egalia, pyssel och tipsrunda för besökarna. På detta sätt
kunde en målgrupp som är underrepresenterad på Egalia nås av information om 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 2013 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 sågs det till att sprida information och nå ut med verksamheten till en bred målgrupp.

Politisk påverkan
Politiskt påverkansarbete från styrelsens sida för att sprida kännedom om Egalia och HBT-ungdomars
behov av trygga mötesplatser gjordes bland annat genom anordnandet av ett panelsamtal under Stockholm Pride med titeln ”Varför behövs både Egalia och HBT-certifierade fritidsgårdar?”. Där representerades Egalia av verksamhetsledaren och tre ungdomar, och övriga medverkande var bland annat chefen
för fritidsgårdarna i Enskede-Årsta-Vantör, där flera är HBT-certifierade.
Politiskt påverkansarbete har även gjorts genom uppvaktning av ett antal politiker för att försöka förenkla bidragsansökan för Egalia och för att kunna öka beloppet. Detta lyckades delvis.

Trampolin
Trampolin är ett treårigt arvsfondsfinansierat projekt 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 ökas
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 hbtqperson 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 hbtq-identiteter, 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. Det jobbas även aktivt med att synliggöra hbtq-personer som
lever med fler normbrott.
Under projektets andra år har fokus legat på att bedriva mentorskapet, utveckla mentorskapmetoden och
hemsidan samt rekrytering och vård av volontära mentorer. Under 2013 har 40 mentorskontakter mellan mentor och deltagare genomförts. Kontakterna har varierat i längd från ett samtal till över 40 samtal.
Fram till den 1 december hade 190 konton skapats på HBTQkojan.se. 70 av dem har/har haft en mentor33

skontakt under året, 52 av dem har blivit erbjudna en mentor men inte svarat, och 65 står i kö för att få
en mentor. I dagsläget pågår 30 mentorskontakter. Dessa siffror visar att behovet hos målgruppen av ett
samtalsstöd från en person med koll på hbtq-frågor är större än vad projektet har lyckats tillfredsställa.
Under året har 24 nya mentorer rekryterats, vilket innebär att projektet har en mentorsstab på totalt 32
mentorer där fem stycken valt att ta en paus i sitt mentorsuppdrag. Mentorerna har haft två fortbildningstillfällen och två grupphandlednidngar under året. Från att ha varit ett projekt som har riktat sig mot
hbtq-ungdomar i Stockholmsområdet har HBTQkojan.se detta året ändrat fokus och siktar på att vara en
nationell verksamhet som efter projekttidens slut har hela Sveriges unga hbtq-personer som målgrupp.

Queera berättelser
Queera berättelser är ett tvåårigt Arvsfondsprojekt i samarbete med Fabula Storytelling och fanzingo som
startades 2013. Projektet fokuserar på berättelsers kraft att skapa möten, sprida kunskap, stärka personer
i det de befinner sig i och att möjliggöra individers förmåga till förändring. Idén till projektet har kommit till utifrån de behov som uttrycks i de möten som RFSL Stockholm har med hbtq-ungdomar genom
Egalia, Transit, Pride Ung och i samarbete med RFSL Ungdom. Där har det uppkommit att de personer
so föreningen har varit i kontakt med söker efter berättelser att spegla sig i för att kunna tolka och ta plats
i världen på lika villkor. Många har egna bloggar, skriver fanzines som de sprider bland sina vänner, och
de tar intresserat del av Egalias bibliotek med litteratur med hbtq-personer i fokus. I kartläggningar från
Ungdomsbarometern framkommer att hbtq-ungdomar uttrycker ett betydligt större intresse för fritidsaktiviteter som att skriva och läsa än övriga ungdomar, något som RFSL Stockholm tror hänger ihop
med bristen på berättelser om hbtq-personer och att det är en osynliggjord grupp i samhället.

Kunskap från år 1
Det RFSL Stockholm har sett under projektet första år bekräftar det som beskrivs ovan. Många av deltagarna upplever ett stort behov av att berätta sin historia bortanför normen och beskriver att man saknar
litteratur, filmer och berättelser som man kan spegla sig i. Man upplever också en historielöshet och ett
stort generationsklapp.
Under året som gått har Queera berättelser haft olika verksamheter riktat till unga hbtq-personer. Det har
getts en skriv- och berättarkurs under våren – Berättelser på egna villkor. Under Stockholm Pride hade
Queera berättelser även ett lyckat event på Arkitektmuseet. Under hösten har den generationsöverskridande kursen Adoptera berättelser hållts, där unga och äldre hbtq-personer har möts och delat varandras
berättelse i muntlig form. Parallellt med detta har Queera berättelser haft tre tillfällen för skrivarworkshops som har varit mycket omtyckta av deltagarna. Projektet första år avslutades med berättarvernissage
på Salong Q onsdagen den 4 december.

Mål
Målet med Queera Berättelser är att:

•
•
•
•
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Skapa forum där hbtq-personers berättelser blir till utifrån egenställda villkor och inte som en del av
ett normsystem för att på så sätt synliggöra hbtq-ungdomars erfarenheter och samtidigt utmana en
”komma-ut-tradition”.
Skapa möten mellan hbtq-ungdomar och andra ungdomar i syfte att synliggöra och sprida information om olika normer och hur de påverkar oss.
Öka representationen av hbtq-kultur genom skapande och spridning.
Sammanställa och sprida en dokumentationsbok med erfarenheter och metoder för hur man kan
arbeta vidare med storytelling och HBTQ i ungdomsmiljöer.

Projektet Funkishjärta
I december 2012 beviljades RFSL Stockholm medel från Arvsfonden för att genomföra en förstudie kring
hur personer med erfarenheter av olika funktionsnedsättningar upplever RFSL och hbtq-communityt.
Förstudien består av två delar; dels en enkätundersökning om hur LSS-verksamheter (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) och funktionshinderorganisationer arbetar med hbtq-frågor, dels
en kvalitativ del, bestående av tio djupintervjuer med hbtq-personer med olika funktionsnedsättningar i
åldrarna 18 till 55 år. Syftet med förstudien är att få ordentligt underlag till en ny ansökan till Arvsfonden
för ett större projekt och att RFSL Stockholm som organisation har för lite kunskap om olika funktionsnedsättningar.
Informanterna som intervjuats beskriver erfarenheter av att osynliggöras som hbtq-person med erfarenhet av funktionsnedsättning. De beskriver otillgängliga hbtq-mötesplatser och upplever att RFSL har
dålig kompetens kring funktionshinderfrågor.
Den andra delen, enkätundersökningen, har skickats ut till alla funktionshinderorganisationer som finns
registrerade hos HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan)och alla LSS-verksamheter hos Stockholms stad. I enkäten har RFSL Stockholm frågat organisationerna om de jobbar med hbtq-frågor, på
vilket sätt de gör det och varför de inte gör det om så är fallet. Av sammanlagt 159 mottagare har vi fått
59 svar. Av dem svarar 17 att de arbetar med hbtq-frågor.
Svarsfrekvensen är en indikation på att det är ganska stort ointresse för de här frågorna. Men bland de
som har svarat finns också många som känns väldigt engagerade. Det är ändå hoppfullt att det är många
som skriver att de skulle vilja jobba med de här frågorna, fast de inte vet hur.
Förstudien har fått mycket uppmärksamhet under hela 2013 i media, och inom både hbtq- och funkiscommunityt. Projektledaren har föreläst om rapportens resultat i flera olika sammanhang under 2013
och förfrågningar fortsätter att komma in. I augusti skickade RFSL Stockholm och RFSL-förbundet en
gemensam ansökan till Arvsfonden för ett treårigt funkisprojekt. Svar från Arvsfonden om medel beviljas ges i februari 2014.
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Stödgrupper
RFSL Stockholms stödgrupper 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+
Under vårterminen uppdaterades Startgruppsmetoden och två nya volontärer utbildades i Startgruppsmetoden. En planerad Startgrupp 25+ har genomfördes under hösten 2013 för personer över 25 år. Antalet deltagare var 19 stycken. I utvärderingarna kan det konstateras att de som fullföljt startgruppserien i
stor utsträckning får ut det de förväntade sig innan de började.

Transit
Projektet Transit var under tre år ett fullfinansierat projekt från Arvsfonden, och dessa tre år avslutades
under slutet av 2012. Arvsfonden beviljade sedan att projektet kunde få använda återstående medel från
de tre första åren under 2013. Projektet har bestått av tre delar:

Samtalsgrupper
RFSL Stockholm har sedan 1996 drivit så kallade Startgrupper för unga homo- och bisexuella personer
(se ovan) i syfte att verka identitetsstärkande och som social mötesplats. Erfarenheten 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.
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
RFSL:s övriga lokalavdelningar och kunskapsspridning genom föreläsningar och seminarier.
Under 2013 hade Transit sammanlagt 23 (sex personer fler än under 2012) deltagare, 13 personer i vårens
grupp och 10 i höstens grupp. Ett samarbete utvecklades under året mellan Transit samtalsgrupp och
Cecilia Dhejne, enhetschef på enheten för könsidentitetsutredningar, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge. Detta har resulterat i att Cecilia Dhejne kommit på en av samtalsträffarna och berättat om
enheten för könsidentitetsutredningar och deltagarna har kunnat få ställa sina frågor i ett tryggt rum.
Detta har varit mycket uppskattat.
Några röster från deltagare i samtalsgruppen:
”Bättre självförtroende, hopp. Känner mig mindre ensam och vågat komma ut för flera. Vågar!.”
”Jag känner mig mindre ensam som transperson nu än tidigare. Jag har sett att det finns många olika sätt
att vara trans och att alla sätt är ok. Jag känner mig mer trygg nu.”
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Stödgrupper
Att genomgå en könsutredning och könskorrigering är oftast påfrestande för dem som gör det. Många
unga som RFSL Stockholm 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 RFSL Stockholm 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 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 2013 var det 8 deltagare i vårens
grupp och 7 deltagare i hösten grupp.
Några röster från deltagare:
”Utbyte av bra tankar, samhörighet, glädje, självsäkerhet, pepp till livet och till framtiden.”
”Jag har kommit lite mer till rätta i mig själv och transgruppen har gjort mig lite säkrare i min person.”

Spridning
Transitgrupperna är idag en mycket etablerad verksamhet i Stockholm. Alla fritidsgårdar och ungdomsmottagningar i Stockholms stad har information och affischer om Transitgrupperna och det kommer
in många mail/samtal från vuxna och professionella som söker efter information och stöd för unga
transpersoner. Inom RFSL:s HBT-certifieringar som är en utbildningsinsats tas Transit alltid upp som ett
gott exempel på hur man kan stödja unga transpersoner. Vid dessa tillfällen sprids även information om
verksamheten när vi ungdomsmottagningar, fritidsgårdar eller andra verksamheter som möter målgruppen utbildas.
Utöver detta har Transitgrupper fortsatt att spridas och etableras runt om i landet. Idag finns det Transitgrupper i Skövde, Örebro, Göteborg, Malmö och Danmark. RFSL Stockholm ansökte även att under
december besöka en stor internationell trans*konferens i Berlin för att berätta om Transitmetoden , men
kom tyvärr inte med.

Politisk påverkan
Under året som gått har RFSL Stockholm arbetat hårt för att sätta Transit på politikernas karta. Det
börjades 2013 med att skriva en debattartikel som publicerades i QX med titeln ”Vem tar ansvar för
unga transpersoner välmående i Stockholm?”. Efter det har RFSL Stockholm anordnat panelsamtal under Stockholm Pride med samma rubrik, där politiker från de flesta partier i Stockhoms Läns Landsting
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(SLL), Cecilia Dhejne (läkare från ENID, enheten för könsidentitetsutredningar, Karolinska Huddinge),
Eva Hansson (kurator i Transits Stödgrupp), Aleks Sigfridsson (RFSL Ungdom) samt moderatorn Edward
Summanen deltog.
Politiskt påverkansarbete har även skett genom att kontakta ett antal politiker i SLL med hjälp av mail,
telefonsamtal och personlig uppvaktning för att i dialog med dem motivera Transits stora behov av kontinuitet och påpeka det ökande behovet.
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