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INLEDNING
2011 har varit ett händelserikt år för föreningen. Medlemsfokuset har varit starkt med en bred blandning av aktiviteter under de öppna onsdagarna. Kampanjen “låt båda
bära barn” bildades som en reaktion på att landstingen
haft som regel att endast den som redan blivit mor till
det första barnet som tillkommit genom insemination får
fortsatt hjälp med assisterad befruktning för barn nummer två. Kampanjen var bland annat aktiv under Pride. I
december kom Karolinska universitetssjukhuset med det
glädjande beskedet att kvinnor själva kan välja vem som
får assisterad hjälp att bli biologisk mor till det andra barnet, vilket är en framgång för kampanjen.
Ett aktivt och framgångsrikt arbete har bedrivits under de
senaste åren för att skapa bra ekonomi för föreningen.
2011 tappade föreningen dock 300 000 kr i stöd från
Stockholms läns landsting och två projekt har löpt ut under året. Detta medförde att föreningen av ekonomiska
skäl tvingats fasa ut kuratorsmottagningen för att helt lägga ner den under året.
Stockholm Pride var en av höjdpunkterna för föreningen
med många aktiviteter, alltifrån seminarier till tjejfest och
en hel del medieuppmärksamhet för vårt politiska påverkansarbete.
Under hösten har föreningen arbetat med att planera för
2012, som har goda förutsättningar att bli ett bra år för
föreningen såväl ekonomiskt som medlemsmässigt och
lokalpolitiskt. Under året har frågan om våra lokaler diskuterats på de flesta styrelsemöten. Då kuratorsmottagningen avvecklades behövde vi hitta nya hyresgäster till
lokalerna och så har även skett tillsammans med andra
omdisponeringar. Mer långsiktigt har det varit behövligt
med ett beslut om lokalernas framtid. Ett enkätformulär
har cirkulerat och styrelsen håller på att sammanställa
detta för att kunna fatta ett beslut.
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som engagerat sig i
föreningen under året.
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STYRELSEN
Vid årsmötet, den 26 mars 2011, valdes följande
styrelse med ansvarsområden under personens namn:
Richard Svahn – ledamot, ordförande
Arbetsgivarrepresentant, presstalesperson, kontaktperson för Stockholm Stad och för lokalpolitiker.
Johanna Dexter Wistedt – ledamot, vice ordförande
Arbetsgivarrepresentant, presstalesperson, transpolitiska frågor, kontakter med RFSU och Pride Think
tank samt Lambda If.
Bo Ludvigsson – ledamot, sekreterare
Seniorfrågor, flykting- och migrationsfrågor, hemsidan
och kommunikation. Representant i senior- boendegruppen Regnbågen.
Ulf Schyldt – ledamot, kassör
Kontaktperson för aktivistgrupperna, lokalfrågor och
Huset på Svea-vägen AB.
Anna Arnborg – ledamot
Utbildning, certifiering och skolinfo samt flykting- och
migrationsfrågor.
Anna Castberg (f.d. Carlsson) – ledamot
Inseminationskampanjen, kontaktperson för Stockholm Stad.
Oskar Holmer – ledamot
Lokalfrågor och Huset på Sveavägen AB. Vald till
ägarrepresentant i Huset på Sveavägen AB.
Minde Passby – ledamot
Hemsidan och kommunikation, HBT Ung. Representant från RFSL Ungdom Stockholm.
Ulrica Stjernqvist – ledamot
Hälsa, hemsidan och kommunikation, Gotland.
Under hösten 2011 beslutades det att Anna Arnborg, på
egen begäran, skulle ta en paus från styrelsearbetet.
Styrelsen har haft minst ett möte i månaden under verksamhetsåret. Vid styrelsens sammanträden har protokoll
förts. En så kallade styrelse- och personalhelg har
ordnats för att få möjlighet till planering, diskussion och
utbildning.
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AKTIVITETER
FÖRTROENDERÅD (RFSL)
I maj 2011 ägde förtroenderådet rum i Norrköping i
samband med Norrköping Pride. Ordförande och vice
ordförande deltog från Stockholmsavdelningen. Förtroenderåd hålls vartannat år, de åren då kongress inte äger
rum. På förtroenderådet diskuteras olika aktuella frågor.
Teman för denna konferens var bland annat nytt principprogram för RFSL, transpolitiska frågor, våld i samkönade
relationer, hur en förening byggs upp m.m.
STYRELSE- OCH PERSONALTRÄFF
Under verksamhetsåret har styrelsen och personalen träffats för att planera för föreningen. Mötet ägde rum i oktober och bestod av verksamhetsplanering samt fokustemat
antirasism.
ALMEDALSVECKAN
Föreningen medverkade under årets Almedalsvecka tillsammans med RFSL Förbundet. Representanter fanns
närvarande på bland annat RFSL:s seminarium om tvångssterilisering, LSU:s mingel och RFSU Gotlands mingel.
HBT-CERTIFIERINGSCERMONIER
Vice ordföranden har tillsammans med Veronica Berg på
kansliet deltagit vid hbt-certifieringsceremoni av två mottagningar i Handen.
KONFERENSER (Ung ochstolt; Femp; Ordförandekonferens)
Ledamöter ur styrelsen var värdar för ett mingel på Huset
efter konferensen Ung och stolt. Vice ordförande deltog
under två dagar i den ordförandekonferens RFSL förbundet anordnade hösten 2011. Ordföranden deltog i FEMPkonferens som mingelvärd.
SAMVERKAN MED RFSU STOCKHOLM
Under året initierade RFSL Stockholm ett samarbete med
RFSU Stockholm. Syftet är att utbyta erfarenheter och öka
påverkanskraften i de frågor båda organisationerna delar.
En gemensam Facebook-grupp har skapats och framtida
planer på en tankesmedja finns.
POLITIKERUPPVAKTNINGAR
Ordförande och vice ordförande har uppvaktat landstingsråden Lars Joakim Lundquist (M) samt Dag Larsson (S) i
Stockholms läns landsting i frågan om rätten till insemination för båda kvinnorna i ett lesbiskt par. En motsvarande
uppvaktning har ägt rum på SKL med ansvarig handläggare för hälso- och sjukvårdsberedningen. Ordföranden
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har även uppvaktat borgarrådet Per Bolund (MP) och
landstingspolitikern Håkan Jörnehed (V).
IDAHO
Tillsammans med RFSL Ungdom Stockholm arrangerade
föreningen årets uppmärksammande av IDAHO, International Day Against Homophobia, den 17 maj. Dagen bestod
av en manifestation på Sergels torg samt efterföljande häng
på Hyllan. Manifestationen hade temat “Gör det bättre”.
Talade gjorde bland annat Ulrika Westerlund (ordförande
RFSL), Emelie Mire Åsell (ordförande RFSL Ungdom),
Tasso Stafilidis (verksamhetschef HBTQ-festivalen i Göteborg) och Pär Wiktorsson (ordförande Stockholm Pride).

MEDLEMSANTALET
Under året har medlemsantalet ökat och uppgick på årets
sista dag till 1520 personer.

MEDLEMSKVÄLLAR
Under våren och hösten har föreningen fortsatt med öppna onsdagar på Hyllan. Det innebär att det varje onsdag
klockan 18-20 har arrangerats aktiviteter på Hyllan, oftast
tematiskt med någon inbjuden person. Deltagarantalet har
varierat mellan onsdagarna, flest var det på releasen av antologin Ätstört då det kom cirka 70 personer. Under våren
2011 berättande bland annat vår invandrarkonsulent om sitt
arbete, likaså Sexperterna. Några av höstens aktiviteter var
en Transcommunitykväll, diskussion och husets framtid och
Queerpingis. Föreläsningar stod också på schemat, exempelvis av RFSL:s brottsofferjour om partnervåld i hbt-relationer
samt av RFSL:s vice ordförande Christian Antoni Möllerop
om äldre hbt-personer. Höstens onsdag pågick från 15 oktober och avslutades med julavslutning den 14 december.
Våren 2012 började den 18 januari med Bögbokcirkel.

PRIDE
Under Pride fanns föreningen på plats, bland annat med
vår kampanj “Låt båda bära barn”. Inom kampanjen arrangerade vi bland annat ett seminarium om insemination,
i panelen deltog bland andra Barbro Westerholm (FP) och
Helen Öberg (MP). Seminarier utanför kampanjen arrangerades också, dessa var “Öppen eller stängd” om separatistiska mötesplatser, “Transpersonligt” en skrivarworkshop
för unga transpersoner, “Det är vår tur nu!” högläsning
ur antologin som kom ut under året samt “Komma utKompassen” om att komma ut.
Traditionsenligt delade föreningen ut Regnbågspriset och
Rosa Tisteln på stora scenen. Regnbågspriset gick i år till
tre aktivister inom Kristdemokraterna som varit starkt
pådrivande för hbt-personers rättigheter. Rosa tisteln gick till
Sollentuna kommuns socialtjänst som på märkliga grunder
nekade ett samkönat par att vara fosterfamilj. Tjejfesten gick
av stapeln på torsdagen, det blev en trevlig tillställning med
cirka 1 300 gäster. RFSL Stockholm fanns också på plats vid
flertalet mingel, samt givetvis i Prideparanden.

AKTIVISTGRUPPEN
Under slutet av verksamhetsåret startades en aktivistgrupp. Gruppen har i huvudsak till uppgift är att arrangera
medlemsaktiviteter såsom medlemskvällar, temadagar och
manifestationer samt i övrigt vara styrelsen behjälplig.
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MEDLEMSGRUPPER
FÖRENINGEN HAR ETT antal medlemsgrupper som

bedriver olika aktiviteter. Under året har styrelsen påbörjat ett arbete för att stärka relationen till grupperna, detta
genom ett beslut att ha medlemsgruppmöten med representanter från medlemsgrupperna samt styrelsen en gång
i kvartalet. Under året har ett första möte genomförts.
Utöver de egna medlemsgrupperna har föreningen dessutom engagerat sig i RFSL:s satsning för asylsökande och migranter, Newcomer och dess regelbundna onsdagsträffar.
Nedan följer ett urval av våra medlemsgruppers verksamhetsberättelser.
GAYSENIORERNA
Gayseniorernas verksamhet startade 1987 och välkomnar
alla från cirka 60 år och uppåt.
I år har basverksamheten precis som föregående år varit
ett seniorcafé, som varje onsdag haft ett fyrtiotal besökare.
Ungefär lika många deltog vid årets jullunch. Vid sidan
av dessa organiserade aktiviteter har många Gayseniorer
också umgåtts i mindre grupper och t.ex. träffats på pub
eller bad eller besökt utställningar. I november utsågs en
tillfällig styrelse med uppdrag att ta tag i verksamhetens
ekonomi och administration och förbereda ett årsmöte i
början av 2012.
GOLDEN LADIES
Club Golden Ladies är en aktivitetsgrupp som vänder sig till
lesbiska och bisexuella kvinnor från 35 år och uppåt. Under året har gruppen arrangerat tisdagscaféer vid Hyllan
varje tisdag, sex av dem med teman. Några av dessa teman
var Foto i vardagen, Kostföreläsning samt Vad menas med
queera hus? Gruppen har också arrangerat middagar/fester
vid sju tillfällen, samt övriga aktiviteter såsom svamputflykt
och museibesök vid 12 tillfällen.
GOTLANDSGRUPPEN
Under året har medlemmarna på Gotland organiserat sig
i form av en medlemsgrupp inom RFSL Stockholm. Gotlandsmedlemmarna har haft egna aktiviteter och gemensamma arrangemang med RFSL och RFSL Stockholm
under framförallt Almedalsveckan. Från och med 2012 är
dock Gotland åter en egen avdelning i RFSL.
STOLTA FÖRÄLDRAR
Stolta föräldrar är ett Nätverk för föräldrar till homoeller bisexuella barn. Under året har nätverket haft flera
nätverksmöten. Dessutom har flera personer inom nätverket under året haft personliga kontakter med föräldrar
vars barn kommit ut som homo- eller bisexuella. Tidigare
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har nätverket mest vänt sig till anhöriga till homo- och
bisexuella, främst på grund av kunskapsbrist. Under året,
speciellt under Pride, har man dock fått kontakt med personer som vill bidra med kunskap och stöttning i fråga
om transpersoner. Några aktiva som jobbar med transpersonsfrågor har dock ännu inte kunna knytas till nätverket.
Under årets Pridefestival hade nätverket ett eget tält Pride
Kungsan, där man pratade med flera hundra människor.
Helena Tegnér höll en välbesökt föreläsning “Stolt förälder
till flera homosexuella pojkar” i Pride Sergel (Bio Klara).
Utbildningsradion (UR) spelade in föreläsningen, som sedan sändes i TV och på webben. Även i år vann Nätverket
SMS-omröstningen som bästa “ekipage” i paraden
TRANSTEMADAG
I samband med Transgender Day of Remebrance anordnade RFSL Stockholm dels en transtemadag på Huset,
dels en varieté på teater Pero på kvällen. Transtemadagen lockade ett 40-tal besökare och fokuserade främst på
RFSL Stockholms olika verksamheter för transpersoner
(Transit, Kompassen, startgrupper). Brottsoffersjouren på
RFSL deltog och pratade om våldsbrott och våld i nära relationer med fokus på transpersoner. Under dagen visades
också film och RFSL Ungdom Öst höll en namnworkshop.
På kvällen anordnade RFSL Stockholm tillsammans med
RFSL, Anso, SFQ, Kim m.fl. en transvarieté som blev fullsatt med ett hundratal besökare. Kvällen innehöll allt från
politiska tal av Tiina Rosenberg till dramatik med utdrag
ur Scum-manifestet och musik. Konferencier var Tasso
Stafilidis. Alla medverkande ställde upp gratis och kvällen
var kostnadsfri för besökarna.
JULAFTON
Traditionsenligt ordnades Öppet hus på julaftonen. Marion Ehmann och Bo Ludvigsson stod för planering och
inköp. Ett stort antal medlemmar, ingen nämnd och ingen
glömd, deltog i förberedelser, lagade även viss mat på plats
och dukade vackert. Denna möjlighet till gemenskap uppskattades stort av det femtontal personer, flera av dem från
flyktinggruppen Newcomer, som deltog.

PERSONALEN
Under året har följande personer varit anställda i föreningen
(oavsett tjänstegrad eller anställningstid): Veronica Berg,
Nicklas Dennermalm, Sanna Frost, Eva Hansson, Tobias
Herder, Pablo Leiva, Olov Lindblad, Jojo Stenberg, Katarina
Stenkvist, Sofie Wahlström, Jenny Söderstrand, Mats Wretås
och Christian Antoni Möllerop som varit fortsatt tjänstledig.
Mats Wretås, kurator, och Eva Hansson, kurator, slutade sina
anställningar på RFSL Stockholm i slutet av maj och juni då
föreningen på grund av minskade bidrag tvingades att avveckla kuratormottagningen. Föreningen har ett fortsatt samarbete med Wretås och Hansson bl. a. vad det gäller olika
stödgrupper samt att man hänvisar medlemmar som önskar
kurativt stöd till dem. Under hösten tillsvidareanställdes
Sanna Frost som verksamhetschef. Hon var dessförinnan
vikarierande verksamhetschef.
Styrelsen vill tacka alla medarbetare för deras insatser och
det viktiga arbete de utfört för föreningen!
EKONOMI
Föreningens ekonomi har under en följd av år varit osäker och med alltför små marginaler, även om omsättningen
ökat långsamt år från år. Under 2011 har nettoomsättningen
minskat, men dock inte lika mycket som befarades i årets
inledning eftersom projektintäkterna under året ökat med
cirka 750 000 jämfört med budget. De ökade projektintäkterna, liksom fortsatt hög nivå på egengenererade intäkter i
föreningen, bidrar till att årets resultat kunnat bli så positivt.
Det ger ett välkommet tillskott till föreningens kapital, som
nu på allvar återhämtat sig från det stora underskottet 2008.
Denna strategi med flera stora projekt och fler sidointäkter
av eget arbete är livsviktig för föreningens långsiktiga stabilitet.
Bidraget till hiv-preventivt arbete som under lång tid varit föreningens största intäkt, är idag ingalunda säkerställt
från år till år utan har såväl ökat (2010, efter en förstärkning från Stockholms stad) som minskat (2011 samt innevarande år, mindre bidrag från landstinget). En anpassning av
verksamheten till de förändrade kraven och förutsättningarna har varit nödvändig, även om det inneburit smärtsamma
beslut. Inför 2013 har förutsättningarna på samma sätt fått ta
höjd för eventuella ytterligare intäktsminskningar. De egengenererade intäkterna kan grovt delas in i fria inkomster
(d.v.s. intäkter som föreningen kan bestämma över hur de
disponeras; t.ex. medlemsavgifter, överskott från Tjejfesten)
och bundna inkomster (d.v.s. inkomster som behövs för att
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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.
De egengenererade intäkterna uppgick under 2011 brutto
(fria och bundna) till cirka 1 591 000. De fria intäkterna är
något mer än hälften och uppgick (inkl. medlemsavgifter)
till cirka 826 000. Här ska särskilt noteras den positiva
medlemsutvecklingen som innebär att medlemsintäkterna under året uppgick till drygt 232 000. Det innebar att
budgeten överträffades med 57 000.
Det är dessa faktorer som kan förklara att vi, trots bistra
förutsättningar och nödvändigheten att lägga om kuratorsverksamheten i årets början, till slut kunnat göra ett
positivt resultat om drygt 600 000. Även om detta är en
mycket hög summa för en ideell förening med en total omsättning på cirka 9 mkr. måste den också ses i relation till
verksamhetens kostnader. En ökning med en anställd i medeltal under ett år, innebär att nästan hela detta överskott
försvinner. Kommande styrelser måste ha detta i åtanke
inför framtida organisationsbeslut. Kortsiktiga överskott
ska utnyttjas med största försiktighet. Med dessa reservationer utsagda, är det glädjande att styrelsen inför kommande verksamhetsår kan lägga fram en budget med mer
utrymme för de verksamheter som under en lång rad år
fått stå tillbaka.
LOKALER
Under året har mycket hänt på lokalfronten. I och med
att kuratorerna upphörde med sin verksamhet blev deras
utrymmen tomma. Sedan mitten av december är Sveriges Förenade HBTQ-Studenter (SFQ) hyresgäster i dessa
lokaler på plan 1. Även annat arbete har pågått och gör så
fortsättningsvis för att få fram ett mer effektivt nyttjande av
alla utrymmen på plan 1. Vidare har kontakter förts med
fastighetsägaren Stockholms stad om framtidsmöjligheter
för lokalerna. Ingen renovering från deras sida är planerad
och inte heller har staden kunnat bekräfta eller dementera
något annat om lokalernas framtid. Under december och
januari månad har RFSL Stockholm genom enkäter samlat
in åsikter om lokalerna. Dessa kommer att sammanställas
och utgöra grund för beslut om eventuell renovering, flytt
eller något annat.
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HBT HÄLSA
HÄR PRESENTERAR VI kort vad RFSL Stockholms Sexhälsa gjort under 2011. En mer utförlig rapport om samtliga delar, plus rapport från sexhälsokonferensen och en
diskussion kring Sexperternas eventuella närvaro på Twitter finns som pdf.

situation. Teorin utgår ifrån att personer ur en målgrupp
lättare lyssnar på, och tar till sig information från, någon
som själv tillhör målgruppen. Det innebär att alla informatörer inom Sexperterna Internet själva tillhör gruppen
MSM och inom gruppen finns en bred spridning rörande
ålder, etnicitet, utbildning och socioekonomisk bakgrund.

SEXPERTERNA.COM
Sexperterna.com är en sexhälsosajt som riktar sig till vuxna hbt-personer i Stockholms län. 2011 års 44 215 unika
besökare besökte sidan 50 890 gånger och läste i snitt 2,47
artiklar vilket ger totalt över 125 000 sidvisningar. Precis
som alla RFSL Stockholms verksamheter har sexperterna.
com en aktiv inkludering som tar sig uttryck i att inkludera
hivpositiva i alla delar, undvika sexuella hierarkier genom att
beskriva dem i bokstavsordning och andra liknande inslag.

Informatörerna är online kvällstid och för samtal kring
sex, relationer och säkrare sex med främst MSM. Under
2011 var Sexperterna Internet verksamma på två arenor,
internetcommunityt qruiser.com och RFSL-chatten. Under 2011 genomfördes drygt 100 hela pass och varje pass
är tre till tre och en halv timme långt. Sexperterna Internet
hade drygt 1000 kontakter och cirka 300 kondomutskick
gjordes.

2011 ÅRS SEXUALHÄLSOKAMPANJ:
SEXPERTERNAS GULDSTJÄRNA
Fram till 2011 hänvisade RFSL Stockholm män som har sex
med män (MSM) i stort sett enbart till Venhälsan, då den
har tydlig hbt-profil. RFSL Stockholms vision är att MSM
ska känna sig trygga med att gå och testa sig på alla mottagningar i Stockholm. Som ett led i detta testade Sexperterna
testarna och delade därefter ut priset ”Sexperternas Guldstjärna” till de bästa. Alla testningsställen fick besök av 2-3
testare under en tvåmånadersperiod. Efter varje testning
fyllde de i ett enkelt protokoll som sedan sammanställdes
av kampanjledaren och det blev grunden för bedömningen. Resultatet av formulären sammanställdes sedan. Mottagningarna fick också ett diplom som de kunde sätta upp
i väntrummet. Dessutom erbjöd Sexperterna utbildning
för de testningsställen som det inte gick så bra för. I februari 2012 fick de mottagningarna som det gått bäst för
Sexperternas Guldstjärna. De var Järva Mansmottagning,
Stockholms skolors ungdomsmottagning, STI-mottagningen på SÖS, Maria Ungdom och Venhälsan. Mottagningarna är inte rangordnade Venhälsan är i särklass den mest
omtyckta mottagningen bland testarna.
SEXPERTERNA INTERNET
Verksamheten Sexperterna Internet är en nationell uppsökande verksamhet på Internet som drivs av RFSL Stockholm med RFSL som huvudman och med finansiering
från Smittskyddsinstitutet. Sexperterna arbetar på Internet
enligt metoden Peer Education, en evidensbaserad metod
för hivpreventiva insatser för MSM. Metoden innebär att
utbildade informatörer med utgångspunkt i sina egna erfarenheter aktivt kommunicerar och påverkar andra personer som befinner sig i eller har befunnit sig i samma

Under 2011 rekryterades och utbildades åtta nya informatörer, varav tre nu är aktiva inom Sexperterna Internet
och övriga inom Plus, Klubb och Park. Inga större förändringar av verksamheten har skett under året. Den förbättring som gjorts är att samtalsmetoden nu vidareutvecklats för att inkludera element av Motiverande Samtal (MI).
Detta har gjorts i form av en strukturerad meddelandemodell som togs fram under årets första kvartal.
Under 2011 har Sexperterna Internet inte haft några formella internationella samarbeten, men verksamheten
representerades och/eller presentationer hölls på följande
konferenser i Sverige och utomlands: CHAPS 14, Manchester, Storbritannien. Nordic Meeting 2011, Oslo, Norge.
FEMP 2011, Stockholm, Sverige.
SEXPERTERNA PLUS
Inför 2011 beviljades Posithiva Gruppen medel från Smittskyddsinstitutet för att tillsammans med RFSL Stockholm
starta upp en uppsökande verksamhet riktad specifikt till
MSM som lever med hiv. Projektet, Sexperterna Plus, drivs
av RFSL Stockholm med Posithiva gruppen som huvudman. Precis som Sexperterna Internet använder Sexperterna Plus sig av metoden Peer Education, men skillnaden
ligger i att informatörerna på Sexperterna Plus alla är personer som lever med hiv.
Under första halvåret togs projektmetoden och marknadsföringsmaterial fram och informatörer rekryterades och
utbildades. Den uppsökande verksamheten startade den
första september och informatörerna var online tre kvällar
i veckan. Totalt var Sexperterna Plus online vid 30 tillfällen
och under denna period hade de 40 kontakter med målgruppen. I jämförelse med Sexperterna Internet kan detta
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låta lite, men i relation till målgruppens storlek ska det ses
som ett bra resultat. I Sverige lever idag uppskattningsvis
kring 1 500 MSM med hiv.
SEXPERTERNA M-HÄLSA
Sexperterna Mobil etablerades 2010 och under 2011 började RFSL Stockholm ta fram en för, testningspåminnelse
via SMS. Sedan 2011 jobbar Sexperterna med att etablera
tumregeln hos gruppen att MSM ska testa sig var sjätte
eller var tolfte månad beroende på hur pass aktivt sexliv
man har. Budskapet finns med i all tryckt material, på
sexperterna.com och via annonser
SEXPERTERNA PARK OCH KLUBB
Sexperterna Park och Klubb är namnet på RFSL Stockholms lokala uppsökande verksamheter inom hivpreventionen. Arenor för Sexperterna Park är cruising- och
badplatserna vid Frescati, Långholmen och Kärsön, och
insatserna utförs under sommaren, huvudsakligen under
månaderna juni-augusti. Arenor för Sexperterna Klubb är
huvudsakligen klubbar och större fester med gaypublik,
men även i förekommande fall andra platser, som barer,
eller andra platser i samband med särskilda publika evenemang, som exempelvis World AIDS Day.
KONDOMBAREN
Under 2010 utvecklades Sexperternas Kondombar, ett
portabelt bord med tillhörande roll-up, som utgör en bas
för informatörernas kontakt med målgruppen. Tanken var
att därigenom underlätta och uppmuntra till samtal. Under första kvartalet 2011 användes den när informatörerna
presenterade och spred intresse för den nätbaserade kampanjen ”Sexkontraktet”, tillsammans med iPad, så att kampanjens olika komponenter kunde visas online. Därefter

har Kondombaren under året använts 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.
En titt på verksamheterna under Pride ger en bild av skillnaden mellan att informera med Kondombaren och att
mingla runt i mängden. Vid fyra av Pride-festerna hade
informatörerna med sig Kondombaren och vid dessa tillfällen fördes sammanlagt trettiotalet samtal med personer. Vid de övriga sju klubbesöken förde sammanlagt fyra
samtal med besökare, vilket gör innebär att Kondombaren
tjänar sitt syfte: att underlätta och uppmuntra till samtal.
Kondombaren har uppmärksammats nationellt och under
2011 har RFSL Stockholm på uppdrag av RFSL Förbundet
utarbetat en nationell utbildning med sikte på att andra
avdelningar ska kunna starta informatörsverksamhet enligt konceptet Sexperterna.
UTDELNING AV KIT
Parallellt med Kondombaren har Sexperterna Klubb även
jobbat med utdelning av kit, utifrån de förutsättningar som
finns vid specifika arrangemang. Dessa kit innehöll två
kondomer, glid och informationsmaterial.
SEXPERTERNA KLUBB I SIFFROR
Sammanlagt under året var Sexperterna Klubb ute 22
gånger, 13 gånger med Kondombaren och 9 gånger med
väskor. Informatörerna har delat ut cirka 8 000 kondomer,
och de har fört runt 180 längre samtal om säkrare sex med
olika personer. Antalet samtal innebär en fördubbling mot
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föregående år, vilket ligger i linje med strategin att flytta
fokus från kondomutdelning till samtal som metod för att
främja säkrare sex.
SEXPERTERNA PARK
Sommarsäsongen för verksamheten Sexperterna Park inleddes med att volontärer och tjänstemän städade i cruisingområdet Frescati i slutet av maj. Under perioden juni- augusti
har sedan informatörer varit ute i tre olika områden som
är kända mötesplatser för män – Frescati, Långholmen och
Kärsön – utifrån hur vädret har tillåtit med en frekvens om
två gånger i veckan, förutom Pride-veckan, då informatörerna var ute dagligen.
Totalt har Sexperterna 2011 varit ute i park 24 gånger, och
under denna tid har informatörerna delat ut runt 750 kit,
och haft runt 40 samtal med personer ur målgruppen.
Förutom frågor om kondomanvändning har många frågor
rört hemsidan sexperterna.com.
PRIDE 2011
Prideveckan 2011 blev en period av intensiv aktivitet för
Sexperterna Klubb och Park. Tack vare vackert väder
kunde informatörerna vara ute alla dagar (utom söndag
7/8 då det regnade) i cruisingområdena Långholmen och
Frescati, där de delade ut runt 200 kit, och hade runt femton samtal med män som besökte områdena. Klubbverksamheten omfattade att informatörer besökte elva fester/
klubbar som hölls i samband med festivalen. Sammanlagt
inom Klubb och Park delades runt 8 500 kondomer ut, de
flesta i form av kit, varav 1 000 delades ut i samarbete med
Gayundersköterskorna.
KINEMA
RFSL Stockholm sköter distributionen av gratis kondomer
och glid till de videoklubbar och där män träffas för sex med
andra män, under verksamhetsnamnet Kinema. Det är en
verksamhet som löpt under ett flertal år, och samarbetet är
väletablerat. Under 2011 har RFSL:s minibar erbjudits för
klubbarna som en dispensoar för kondomer och glid, och
en majoritet av klubbarna har tagit emot den. RFSL Stockholm erbjuder även informationsmaterial om säkrare sex
till klubbarna, och en majoritet av klubbarna exponerar det.
Under 2011 öppnades en ny videoklubb i Stockholm och ett
heltäckande samarbete inleddes med dem.
RFSL STOCKHOLMS FJÄRDE
SEXUALHÄLSOKONFERENS
RFSL Stockholms fjärde sexhälsokonferens hade under
2011 temat Budskapen som skaver och den tråkiga pre14

ventionen. Det var en tvådagarskonferens med föreläsningar och gruppdiskussioner med deltagare från SMI, Lafa,
RFSL, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom. Resultatet presenteras i en kort rapport som finns tillgänglig som PDF.
NÄTVERK
Under året har RFSL Stockholm suttit med i en rad nätverk.
De två stora nätverken har inom ramen för sexualhälsan
varit Correlation Network och Stop Hiv-gruppen.
Correlation Network är ett europeiskt nätverk som fokuserar på hälsa och inkludering. RFSL Stockholm sitter med i
deras grupp som jobbar med e-hälsa sedan 2005. Engagemanget har under året ökat och RFSL Stockholm deltog på
och förläste på konferenser i Slovenien och Italien. Correlation Network kommer med största sannolikhet att inte
ha någon verksamhet under 2012. Stop Hiv-gruppen är ett
lokalt Stockholmsnätverk för hiv och MSM i Stockholm.
STOCKHOLM PRIDE
Under Stockholm Pride var sexualhälsan på RFSL Stockholm med och arrangerade ett seminarium på temat sex
och säkrare sex. ”Det fula sexet” som samarrangerades
med RFSL ägde rum i Pride Sergel och var fullsatt.
INVANDRARKONSULENT
Stöd till hbt-personer med invandrarbakgrund och deras
anhöriga.
Genom invandrarkonsulenten bedrivs sekundärprevention, främst riktad till hiv-positiva hbt-personer med
icke-svensk bakgrund. Detta sker huvudsakligen genom
rådgivande samtal om behandlingar samt läkarbesök på
hiv-mottagningar, till exempel Venhälsan. Under 2011
genomfördes cirka 131 samtal, varav cirka 80 % berörde
gruppen MSM. Under 2011 har vi fortsatt samarbetet med
Posithiva gruppen (PG). Det har även 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.
Individuella stödkontakter
RFSL Stockholms invandrarkonsulent hade under 2011
kontakt med 169 personer. Klienterna har varit från 46
olika länder runt om i värden:
Algeriet (3), Albanien (1), Argentina (2), Afghanistan (1), Bangladesh (1), Bolivia (22), Brasil (3),

Bulgarien (1), Chile (26), China (1), Colombia (8),
Dominikanska Republiken (1), Ecuador (8), Elfebetskusten (1), El Salvador (6), Etiopien (1), Eritrea
(3), Grekland (1), Irak (3), Iran (1), Israel (1), Italien (2), Japan (1), Jordan (5), Kirgizistan (1), Kuba
(15), Libanon (2), Libyen (2), Marocko (1), Mexico
(1), Nicaragua (6), Nigeria (2), Pakistan (2), Peru
(8), Rumänien (4), Ryssland (1), Saudiarabien (1),
Somalier (1), Spanien (5), Sverige (4), Syrien (3),
Uganda (1), UK (1), USA (1), Venezuela (1) och
Yemen (1).
Av dessa var 169 män, 35 kvinnor och 6 transpersoner. 70
personer har definierat sig som homosexuella, 22 som bisexuella, 6 som transpersoner och 71 som heterosexuella.
Total genomförde invandrarkonsulenten cirka 486 personliga samtal under året och 693 samtal per telefon.
Samtalen har handlat om: regler gällande migration till
Sverige från länder utanför EU, kontakter med myndigheter (Skatteverket, Arbetsförmedlingen, vården, polis,
SFI, Komvux m.fl.), klienternas psykosociala frågor och
problem som uppstår i det nya samhället, förhållande med
sambo, partner, föräldrar, arbetskamrater och närstående.
Klienter har även sökt information om hälsofrågor, hälsoundersökning och hiv-testning. STI- och hiv-positiva
klienter har fått hjälp att ta kontakt med olika kliniker organisationer som jobbar med dessa frågor.
Invandrarkonsulenten har deltagit i Öppen onsdag och
berättat om invandrarkonsulentens arbete i RFSL Stockholm.
Samarbeten
Röda Korset/Tortyrcentrum. Socialtförvaltningen för
hemlösa. Venhälsan (samtal med läkare eller kuratorer om
hiv-patienter som vi träffar). PG, Posithiva gruppen (deltagit i sommarläger i Norrtälje och tillsammans anordnat
Internationella kvällen i deras lokal). IU (invandrarutskott) från Socialdemokraterna har bjudits in för att lära
sig mer om RFSL Stockholms verksamheter. Även deltagit
i Convictus’ Hepatit C-konferens.
KURATORSMOTTAGNINGEN
Till följd av minskade bidrag från Stockholms läns landsting tvingades föreningen under 2011 att avveckla den egna
kuratorsmottagningen. Detta fullgjordes vid halvårsskiftet.
Under en övergångsperiod fick medlemmar i RFSL Stockholm fortsatt subvention vid besöken.

BROSCHYRER OCH ÖVRIG GRAFIK
Kort om sex – grundbroschyren
Kort om sex är vår grundbroschyr som kom ut 2009. Under
2011 reviderade vi den och inkluderade våra nya riktlinjer
gällande testning. Kort om sex på spanska och engelska togs
fram under 2010 och började distribueras under 2011.
Har du lust – ungdomsbroschyren
Har du lust-broschyren är en broschyr som handlar om sexualhälsa och riktar sig till hbt-personer upp till 20 år. Eftersom
den har ett ungdomsfokus så har den en helt annan grafisk
profil och ton än Sexperternas vanliga material. Första upplagan av Har du lust kom ut 2009 och under 2011 gjordes en
uppdatering och nytryck, främst gällande testning och nya
tumregler.
Kinemaaffisch
Sedan 2008 har RFSL Stockholm ramar uppsatta på samtliga
videoklubbar som riktar sig till en MSM-publik i Stockholm.
Genom dessa har man kunnat kommunicera budskap och
marknadsföra nya verksamheter. Under 2011 togs en ny affisch med fokus på att det finns kondomer av olika storlek,
passform och material, och att det är viktigt att hitta en man
trivs med.
Nationell annonsering
På uppdrag av RFSL:s förbundskansli tog RFSL Stockholm
fram en rad annonser för att marknadsföra Sexperterna Internet som finansieras nationellt av SMI. Samtliga annonser
var tvåspråkiga, svenska och engelska för att nå brett. Dessa
annonser publicerades i gratistidningen QX och RFSL:s
medlemstidning Kom Ut. Målet under 2011 var att ingen annons skulle synas mer än två gånger för att budskapet skulle
kännas nytt och intressant.
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HBT UNG
RFSL STOCKHOLMS UNGDOMSVERKSAMHETER
Hbt Ung är den del av RFSL Stockholms verksamheter som
riktar sig till hbt-personer under 25 år. Verksamhetens mål
är att erbjuda stöd och sociala sammanhang till målgruppen samt att arbeta för att identifiera och sprida kunskap
om att arbeta stärkande med unga hbt-personer och öka
tillgängligheten för målgruppen i det övriga samhället.
Genom identitetsstärkande metoder läggs en grund för
personlig delaktighet och utveckling som är grundläggande i att kunna ta del av, och själv påverka, samhället omkring en. Inom Hbt Ung synliggörs och tillgodoses målgruppens behov på individ- och samhällsnivå.
Ungdomsverksamhetens arbete bygger på tre ben:
1) En öppen drop-in-verksamhet som med sin låga
tröskel fungerar som en första kontakt med hbtvärlden för ungdomar.
2) En mer strukturerad stödgruppsverksamhet som
kräver föranmälan och där deltagarna förväntas
delta ett visst antal gånger. Här ges deltagarna möjlighet att på djupet få stöd i en komma-ut-process,
finna strategier för att hantera svåra situationer och
möjlighet till reflektion kring den egna situationen.
3) Utbildning och spridning av kunskap kring att arbeta stärkande och riskförebyggande med unga hbtpersoner.
Alla delar av verksamheten utformas baserat på forskning om hbt-ungdomar, våra egna metoder och
erfarenheter samt den finansiella situationen.
WORKING IT OUT/KOMPASSEN
Working it out är ett treårigt projekt med finansiering från
Arvsfonden och Smittskyddsinstitutet. Målet med projektet är att utarbeta, dokumentera och sprida en ny gruppinterventionsmetod som riktar sig till unga hbt-personer.
Arbetet bygger på en amerikansk förlaga från 1999 med
namnet Working it out som framställts av Dr. Joyce Hunter
och HIV Center i New York. Metoden syftar till att stärka
deltagarnas identitet och självkänsla vilket och öka deras förmåga till gränsdragning och säkrare sex beteende.
Genom metoden ges deltagarna chans att öva på att analysera och hantera olika svåra situationer som kan uppstå
i unga hbt-personers vardag och därigenom stärka dem i
sina val och i sin förmåga att sätta gränser. 2011 var det
sista av projektets tre år.
RFSL Stockholm har i februari 2011 hållit en pilotgrupp
där materialet testats på en grupp unga hbt-personer, som
fått fylla i en utvärdering och kommentera bra och mindre

bra saker med övningar och filmer. Metoden har sedan reviderats utifrån de kommentarer deltagarna gav.
Metoden har fått namnet Kompassen. En metodmanual har formgetts som består av en pärm med praktiska
beskrivningar av de övningar som utgör metoden. Materialet är lättillgängligt och ”hands-on”, tanken är att pedagoger enkelt ska kunna sätta igång och hålla grupper. Materialet har genomgått en extern granskning av en erfaren
gruppledare och dramapedagog som kommenterat och
handlett i arbetet med att göra materialet lätt att förstå och
att arbeta praktiskt med. Längst bak i pärmen finns en dvd
med de 15 kortfilmerna med svensk textning för hörselskadade och engelsk textning. Metoden har en egen hemsida
med adressen www.hbtkompassen.se. Där kan man läsa
om metoden, se exempel på kortfilmer och ladda ned delar av metodmaterialet. En av kortfilmerna, ”Komma Ut”,
visades i maj 2011 på det prestigefulla Tribeca Filmfestival
i New York.
RFSL Stockholm har arrangerat en konferens, Ung och
Stolt, där stort fokus låg på att sprida information om, och
väcka intresse för, metoden Kompassen. Läs mer om konferensen nedan.
Presentationer av materialet har också gjorts för flera andra större grupper: På RFSL:s ordförande-konferens, 20
deltagare. Som programpunkt på Stockholm Pride, 15
deltagare. För fritidsledare i Linköping i samband med
Ungdomsstyrelsens utbildningar, 15 deltagare. På SMI:s
organisationsforum, 40 deltagare. Som poster-presentation
på konferensen FEMP (Future of European Prevention
among MSM), 350 deltagare.
Under år tre har projektet haft cirka 230 deltagare inräknat
de som ingick i pilotgruppen och de som deltagit i utbildningar och informationstillfällen om Kompassen. Media
har uppmärksammat Kompassen under året. QX skrev i
maj 2011 en artikel om att kortfilmen ”Komma ut” visades
på Tribeca Filmfestival. Insikt, Lafas tidning, skrev i nummer 3 2011 en artikel om metodmaterialet Kompassen.
KONFERENS UNG OCH STOLT
Den 16 september arrangerade RFSL Stockholm konferensen Ung och Stolt- att arbeta stärkande med unga hbtpersoner. Konferensen riktade sig till politiker, fritidsledare, beslutsfattare, lärare, kuratorer eller i någon annan
roll arbetar med ungdomar eller ungdomsfrågor. Konferensen hade ett brett program med workshops, föreläsning
av Dr Joyce Hunter, hitbjuden från USA och HIV Center i
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New York speciellt för att delta i konferensen, och ett uppskattat panelsamtal med HBT-ungdomar. 105 personer
deltog i konferensen. De utvärderingar som samlades in
var genomgående mycket positiva och många kommentarer handlade om att deltagarna fått ny kunskap och inspiration för att arbeta stärkande med unga hbt-personer.
UTBILDNINGAR I SAMARBETE MED
UNGDOMSSTYRELSEN
Under 2011 har RFSL Stockholm och verksamheten Egalia
varit ett stående inslag på så gott som alla de utbildningar som Ungdomsstyrelsen arrangerat inom ramen för sitt
projekt ”Unga mötesplatser för unga hbt-personer”. På uppdrag av regeringen arbetar Ungdomsstyrelsen 2011-2013
med att utbilda personer inom fritidssektorn om hur man
kan skapa trygga mötesplatser för unga hbt-personer. Vid
sju tillfällen föreläste representanter för RFSL Stockholm
under 2011 om verksamheten Egalia för chefer och ledare
inom fritidssektorn runt om i landet.
EGALIA
Egalia är en fritidsverksamhet som riktar sig till unga
hbt-personer i åldrarna 13-20 år. Egalia drivs enligt
identitetsstärkande metoder som har formats och utvecklats inom verksamheten under de fem år som Egalia har
funnits, dessa har namnet Egalia-modellen. Under 2011
har Egalia-modellen bland annat spridits till RFSL Ungdom Malmö och till Linköpings kommun där man har
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arbetat fram och utformat ungdomsverksamheterna HabitatQ och Liquid efter inspiration av Egalia-modellens metoder. I verksamheten Egalia fungerar metoderna som en
kvalitetssäkrare inför framtida satsningar och utmaningar.
Under 2011 har Egalia haft öppet två dagar i veckan. Öppettiden har varit måndagar och torsdagar mellan klockan
17:00-20:00, vilka har bemannats av minst tre ledare utbildade i Egalia-modellen. Genom Egalia erbjuder RFSL
Stockholm en trygg, kontinuerlig, gratis, drogfri och ledarledd mötesplats för hbt-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 enda 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, 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 kortare pyssel som pärlplattsläggning till längre projekt som att under en termin planera och sammanställa ett eget radioprogram. Egalia bildades
för fem år sedan som ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Sedan 2009 finansieras Egalia av tre förvaltningar
inom Stockholms stad, Social- och Arbetsmarknadstjänstförvaltningen, 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 2011 har Egalia haft öppet 67 tillfällen med 2 372
besök varav 310 av dem var förstagångsbesök. I snitt har
verksamheten besökts av 35 personer per kväll varav 5 av
dem har varit förstagångsbesökare. Två nya fritidsledare
har rekryterats under året då två av de gamla valt att lämna verksamheten. När det kommer till könsfördelningen
bland besökarna är det en övervikt av personer som definierar sig som tjejer, 58 % (jmf med 65 %, 2010). Antalet personer som definierar sig som killar ligger på 30 % (jmf med
25 %, 2010) och personer med transidentitet uppkommer
till 3 % (jmf med 5 %, 2010) samt personer som uppger att
de inte vet och/eller definierar sig på andra sätt landar på 9
% (jmf med 5 %, 2010).
2010 skapades en egen hemsida för Egalia vars syfte är att
nå ut till en bred målgrupp om Egalias verksamhet och metoder. På hemsidan kan man läsa om allt från öppettider och
hur det hela började, till vad hbtq står för och mycket annat.
Hemsidan är tänkt som en informationspunkt för såväl Egalias besökare som föräldrar, bidragsgivare och vuxna som
kommer i kontakt med ungdomar genom sitt arbete.
Under 2011 har Egalias hemsida (www.egaliaung.se) besökts av i snitt 655 personer per månad och 77 % av besöken
har varit nya. Många personer som besöker hemsidan hör
även av sig till oss i olika ärenden. De vanligaste mailen
vi får är från ungdomar som vill besöka Egalia, skolungdomar som ska skriva arbeten om hbtq-personer, journalister som vill intervjua Egalias besökare samt fritidsgårdar
och ungdomsmottagningar som vill göra studiebesök
och få marknadsföringsmaterial om Egalia. Genom dessa
mailkontakter märks att hemsidan fyller en viktig funktion

i att nå ut om verksamheten till en bred målgrupp.
VERKSAMHET UNDER ÅRET
Utöver 67 öppethållanden har Egalia arrangerat aktiviteter utanför Egalia. Under året bland annat i form av
teaterbesök vid tre tillfällen. Föreställningen Sugarstar
Sockerstjärna och även föreställningen Bilderna av Pi på
Stockholms Stadsteater Skärholmen besöktes på våren och
MAN – en utredning under höstterminen. Kulturcentret
Lakeside, för unga vuxna i Handen, arrangerade en hbtdag i november där Egalia medverkade med att hålla i
workshop och föreläsning. Flera av Egalias besökare var
på plats och har dessutom fortsatt att gå till Lakeside efter
besöket. Vid dessa tillfällen av utåtriktade aktiviteter har
besökarna getts möjlighet att skapa tilltro till och få en
känsla av delaktighet i samhälls- och kulturlivet, med hjälp
av queera kulturuttryck.
Egalia har även tagit emot besök från bland andra hbtfritidshänget Elda från Göteborg som kom på besök en
lördag i april. Det blev ett fint utbyte där besökare från Elda
och Egalia träffades och delade erfarenheter från varandras
fritidshäng och knöt nya kontakter. Under april fick Egalia
även besök av författaren Håkan Lindquist som läste högt
ur sin roman Regn och Åska med efterföljande samtal.
Katarina Bonnevier höll en workshop i Queera rum som
avslutades med ett kreativt pyssel där besökarna fick skapa
egna fantasifulla queera rum. En teaterworkshops hölls av
pedagogen Frida Sandegård och var mycket uppskattad av
besökarna.
Under hösten kontaktades även Egalia av Linköpings
Universitet och Council of the Baltic Sea States för ett
forskningssamarbete med EU-stöd om unga människors
användande av informations- och kommunikationsteknologier. Egalia deltog med fokusgruppssamtal med målgruppen unga hbt-personer.
METODEN
Behov från besökarnas sida att prata om alkohol har lett
till samarbete med Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)
under hösten. Egalias ledare fick en heldagsutbildning i
UNF:s metodmaterial oPåverkad som beskriver ett normkritiskt arbete för en medveten alkoholrelation. Egalias
metoder kring alkoholfrågor har diskuterats på djupet
inom ledargruppen och har delvis omarbetats.
Egalia arbetar aktivt för att skapa ett säkrare sex-tänk hos
målgruppen. Förutom att ledarna i samtal med ungdomarna som rör sex och relationer alltid har med ett säkrare sex19

perspektiv så arrangerar Egalia sedan två 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. Som en del i att arbeta aktivt med
säkrare-sex beteende har alla Egalia-ledare gått en utbildning i RFSL Stockholms kondomsamtalsmetod som nu aktivt introduceras på Egalia. Egalias besökare får ta del av
dessa kunskaper genom kortare sexsnack som en eller två
ledare håller där fokus ligger på ett säkrare-sextänk men
också på att ge information om sex utanför heteronormen
vilket syftar till att ge de möjligheter att göra självständiga
val kring sin sexualitet.
PRIDE UNG
Pride Ung var 2011 ett samarbete mellan RFSL Stockholm/
Egalia, Kulturhuset/LAVA, RFSL Ungdom/Tusen bilder
tusen ord och Stockholm Pride/Pride C/O. Pride ung är
en gratis, drogfri, och ledarledd festival för hbt-personer i
åldrarna 13-25 år. Pride Ung är en del av Stockholm Pride
och höll i år hus på LAVA i Kulturhuset och bemannades
av personal och volontärer från RFSL Stockholm, RFSL
ungdom och LAVA. Pride Ungs egna program fokuserade
2011 innehöll bland annat serietecknarworkshop, öppen
scen, fotoutställning och massor av pyssel. Pride Ung 2011
besöktes av drygt 300 personer om dagen.
TRANSIT
Transit är ett projekt som syftar till att synliggöra unga
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transpersoner i åldrarna 15-25 år samt att erbjuda dem
stöd i deras identitetsprocesser. Projektet har också som
ambition att nå ut med information i samhället för att öka
kunskapen om transungdomars hälsa och levnadsvillkor.
Under 2011 har detta främst skett genom samtalsgrupper
för unga transpersoner, stödgrupper för unga transsexuella, samt utgivningen av en antologi om, av och för unga
transpersoner. Boken heter Det är vår tur nu! att vara trans
i en tvåkönsvärld och innehåller 16 berättelser och upplevelser av att vara trans.
SAMTALSGRUPP
Under 2011 fick Startgrupp Transit ett nytt namn – Samtalsgrupp Transit. Samtalsgruppen gavs två gånger under
året och hölls av samma samtalsledare som varit med
från starten av projektet. Sammanlagt fullföljde 14 personer samtalsgrupperna under året. Deltagarna upplevde
att Samtalsgruppen hade stärkt dem som personer, att det
kändes enklare efter att ha gått samtalsgruppen och att de
hade fått nya vänner.
”Jag känner mig mycket modigare nu, mer som mig
själv, jag har kommit över rädslor, känt mig meningsfull och del av något större än mig själv.”
/ Samtalsgruppsdeltagare
STÖDGRUPP
Även terapigruppen fick ett nytt namn, stödgrupp, och gavs
två gånger under projektets andra år. Två kuratorer höll i

grupperna som sammanlagt hade 9 deltagare under 2011.
Deras samlade upplevelser av gruppen var att den hade inneburit ett ökat stöd och ökad information och livsglädje.
”Jag går härifrån med ny motivation i livet!”
/ Stödgruppsdeltagare
DET ÄR VÅR TUR NU!
Den 30 augusti firade RFSL Stockholm tillsammans med
över 200 besökande en helt unik samling texter skrivna
av transpersoner i syfte att belysa transpersoner egna upplevelser av att leva i en tvåkönsvärld. Det ett och ett halvt
år långa arbetet med att kontakta skribenter, samla in texter, redigera, ha referensgruppsmöten, formge och trycka
antologin tog således slut och ersattes med att sprida antologin runt om i landet. I att marknadsföra antologin skapades en hemsida där det finns information om boken, hur
man beställer den och även information om stödgruppsverksamheten. Hemsidans adress är www.detarvarturnu.se
RFSL Stockholm har under 2011 fortsatt att etablera kontakt med Huddinge könsbytesmottagning vilket har resulterat i att RFSL Stockholm sprider information om våra
stöd- och samtalsgrupper till deras patienter och besökare,
samt att RFSL Stockholm en gång om året ses och pratar
om de respektive arbetena. RFSL Stockholm deltog även på
ett informationsseminarium där man fick inblick i utredningens alla delar.

Under transits sista år kommer fokus främst att ligga på att
fortsätta driva grupperna, samt att sprida samtalsgruppsmetoden och antologin runt om i landet.
STARTGRUPPER 25+
Startgrupperna är en serie träffar där hbt-personer över 25
år får tillfälle att dela erfarenheter med andra i liknande
situationer. Startgrupperna ges två gånger per år, en på
hösten och en på våren. Varje grupp är ledarledd och håller
på en gång i veckan under fem veckor. Två planerade startgrupper har genomförts under 2011 för personer över 25
år. Vårterminens startgrupp inleddes med 6 deltagare varav 4 stycken fullföljde gruppen. På höstterminen var antalet deltagare 9 vid det första tillfället varav alla valde att gå
hela startgruppen. Totalt genomförde 13 personer (86%)
hela Startgrupp 25+ under 2011. Efterföljande material är
baserat på deras utvärderingar. Av de 13 deltagarna definierade sig 8 som kvinnor och 5 som män. Medelåldern för
kvinnorna var 39 år och för männen 39 år. En av deltagarna identifierade sig delvis som transperson. Den yngsta
deltagaren var 28 år och den äldsta 55 år. Åldersnittet är i
stort sett oförändrat från förra året.
Mot bakgrund av de utvärderingar som deltagarna i startgrupperna fyllt i är det tydligt att de som fullföljt dessa i stor
utsträckning får ut det de förväntade sig innan de började.
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HBT UTBILDNING
RFSL Stockholm har under året bedrivit sedvanlig skolinformation till elever på grund- och gymnasieskolor. Det
har även bedrivits utbildnings- och föreläsningsverksamhet för vuxna, både studerande och yrkesverksamma. Under året har föreningen haft en person anställd på heltid,
som har ansvarat för utbildningsverksamheten, samt en
verksamhetsassistent anställd på halvtid.
FÖRELÄSNINGAR
Under verksamhetsåret 2011 har RFSL Stockholm, precis
som under 2010, märkt av en ökad efterfrågan från olika
typer av vuxengrupper gällande utbildning om hbt-frågor
och normkritisk pedagogik. RFSL Stockholm har under
året haft 13 genomförda föreläsningar och utöver dessa
genomfört två heldagsutbildningar. Beställarna var främst
grund- och gymnasieskolor, universitet, ungdomsmottagningar, frivilligorganisationer och Stockholms läns landsting.
HBT-CERTIFIERING
Under året har RFSL Stockholm varit delaktiga i utbildningarna i samband med hbt-certifieringarna av följande
verksamheter: Förskolorna Nicoloaigården och Egalia i
Stockholm, Handengeriatriken och Rudans vårdcentral,
Skogås familjecentral, Högdalens kvartersgård, Enskede
träffpunkt, Stureby träffpunkt, Kungsgårdens äldreboende
i Kungsängen och Krica behandling och utbildning. Detta
har i praktiken inneburit åtta heldagsutbildningar och nitton halvdagsutbildningar under året. Under året deltog
RFSL Stockholm även i omcertifieringen av Järva mansmottagning och Stockholms skolors ungdomsmottagning,
vilket innebar en halvdagsutbildning. Dessa utbildningar
har skett i samarbete med förbundskansliet.

SKOLINFORMATION
Totalt genomfördes 191 skolinformationslektioner under verksamhetsåret, vilket är en minskning jämfört med
verksamhetsåret 2010 (237 lektioner). Detta betyder att
cirka 6000 elever/personer under året tog del av RFSL
Stockholms lektioner. Många skolor har dock en begränsad budget för externa utbildningar vilket kan vara förklaring till minskningen av antalet skolinformationslektioner.
Av det totala antalet skolinformationslektioner gjordes 142
lektioner på 44 olika högstadieskolor och 48 lektioner på
18 olika gymnasieskolor. Högstadie- och gymnasieskolor
är alltså fortfarande den största uppdragsgivaren.
2011 var ett år då informatörsgruppen var liten men stabil. Sammanlagt informerade 26 personer inom ramen
för skolinformationsverksamheten. Under det gångna
året genomfördes en informatörsutbildning under hösten.
Sammanlagat genomgick åtta personer utbildningen, dessa kommer att påbörja sitt skolinformationsarbete under
vårterminen 2012. Den utbildningsansvariga har under
året deltagit vid ett flertal informationstillfällen i syfte att
handleda informatörerna i deras arbete. Även enskilda
utvecklingssamtal med varje informatör har genomförts
under verksamhetsåret. Under året har även regelbundna
träffar anordnats för skolinformatörerna. Dessa har ägnats
dels åt grupphandledning och dels åt fortbildningar i relevanta ämnen samt åt utvärdering av de pedagogiska metoder som används inom skolinformationsverksamheten.
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