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Spana	  in	  vår	  nya	  webbplats	  
nnsg.se! 

Nu finns nnsg.se, webbplatsen för RFSL Stockholms och RFSL Ungdoms projekt Nätverket för 
Normkritiska Skolgrupper. På webbplatsen finns massor av tips på hur du och din skola kan 
engagera er för att din skolla ska bli bättre på att arbeta med hbtq-rättogheter, antirasism och 
genusfrågor. Några sätt att är att starta en egen skolgrupp utifrån NNSG:s ramverk, eller att gå 
med på NNSG:s nätverksträffar där du kan träffa andra ungdomar som intresserar sig för våra 
frågor. 
 
På nnsg.se finns också en hel del inspiration kring aktiviteter som du och dina skolkamrater an 
göra för att lyfta det ni tycker är viktigt för skolan att bli bättre på. Ni får exempelvis tips på hur 
ni kan göra en handlingsplan för de saker ni vill genomföra, och vad ni kan göra för att bredda 
era skills inom aktivism.  
 
På webbplatsen hittar du också massor av information kring exempelvis normkritik, hbtq och 
antirasism under sektionen Fakta. Där får du bekanta dig med viktiga begrepp inom respektive 
område, och du får även tips på var du kan läsa mer om respektive områden. 
 
Hoppas du tittar in på vår nya webbplats och blir inspirerad att förändra och förbättra din skolas 
arbete med inkludering! 



Nyheter	  från	  Funkisprojektet 

 
Här kommer en liten uppdatering från Funkisprojektet. Våra utbildningar för LSS-verksamheter 
och Funktionshinderorganisationer som startade nu i september är väldigt efterfrågade och vi har 
inbokade utbildningar fram till vintern 2016. Det är härligt att se att det finns många som tycker 
att våra frågor är viktiga! Under hösten startar även vårt hbtq häng för personer med någon form 
av kognitiv funktionsnedsättning. Nedan kommer information om hbtq hänget på lättläst 
svenska:  
 
I oktober startar vårt HBTQ-häng 

Hbtq-hänget är för dig som är en hbtq-person eller 

som funderar på vem du är. 

Hbtq står för homosexuell, bisexuell, 

transperson och queer. 

Hbtq-hänget är en plats där 

där du kan träffa andra personer 

som har liknande erfarenheter som du. 

Höstens första träff med hbtq-hänget 

är den 1 oktober. 

Den andra träffen med hbtq-hänget 

är den 5 november och den tredje träffen 

med hbtq-hänget är den 3 december. 

Tiden är alltid: 18.00-21.00 

Plats: Södermalms dagliga verksamhet, 

Reimersholmsgatan 59, 117 40 Stockholm 

 
Läs mer om projektet på vår webbplats www.funkisprojektet.se. Där hittar du också information 
om de andra verksamheterna som görs inom Funkisprojektet. Du kan också kontakta 
Funkisprojektets projektledare Lisa Ericson via: 
Mail: lisa.ericson@stockholm.rfsl.se 
Teln: 08-501 629 61  
Mobil: (46) 0763 94 83 42 
 

Fakta	  om	  utbildningar	  via	  Funkisprojektet	  
 
Alla utbildningar som erbjuds inom Funkisprojektet finns att läsa om på 
http://www.funkisprojektet.se/utbildningar/. De riktar sig mot LSS-verksamheter och 
funktionshinderorganisationer, och anpassas utifrån den verksamhet som de olika 
organisationerna har. Utbildningarna är helt gratis, och kan ges till max 25 personer åt gången. 
Utbildningarna utgår från normkritisk pedagogik och syftar till att förbättra organisationernas 
kompetens och arbete gällande hbtq-frågor.  



Ta	  del	  av	  Barn	  av	  vår	  tids	  
verksamheter	  

 
Nu är vi i full gång inom projektet Barn av vår tid. Vår hemsida 
www.hbtqfamiljer.se kommer att fyllas på med nya texter samt 
översättas till engelska, arabiska och lättläst svenska.  Så håll utkik 
där. 
 
Vår mötesplats för barn i regnbågsfamiljer kommer att 
träffas följande datum under hösten: 4:e oktober, 18:e 
oktober, 8:e november, 22:a november och 6:e 
december. Vi ses i våra lokaler på Sveavägen 59 mellan 
13-15:30. På träffarna pysslar vi, leker lekar, spelar spel och 
gör utflykter. 
 
Även vår stödjande verksamhet för hbtq-personer som vill bli 
föräldrar drar nu igång igen. Vi träffas sex tisdagar med start den 
13:e oktober. Denna verksamhet berör frågor som hur en blir 
förälder, känslor och tankar kring olika processer till oro för hur en skall bli bemött av vårdgivare 
och myndigheter eller hur normer påverkar oss i olika situationer.  
 
För att komma på den stödjande verksamheten krävs det att du anmäler dig. Detta gör du genom 
att maila oss på hbtqfamiljer@stockholm.rfsl.se 
 
Förutom allt detta kommer vi även att ha gästföreläsningar och workshops under hösten. Anna 
Malmqvist från Linköpings universitet kommer till oss den 22:e oktober och pratar om samkönat 
föräldraskap. Den 28:e oktober kommer projektet Svar på tal och håller en workshop i verbalt 
självförsvar för att bemöta normer kring cis- och heteronormativitet kopplat till föräldraskap. 
Sedan får vi också besök av Ulrika Dahl den 18:e november. Ulrika arbetar på Södertörns 
högskola och kommer och berättar om sin forskning om HBTQ-personers föräldraskap.  
 
Allt detta sker i våra lokaler på Sveavägen 59. För att komma på dessa aktiviteter behöver du 
anmäla dig. Detta gör du genom att maila oss på hbtqfamiljer@stockholm.rfsl.se 
 
För att få uppdaterad information om vad som händer i vårt projekt gilla oss på Facebook 
(HBTQ-Familjer) eller kolla in vårt Instagram-konto hbtqfamiljer. 
 

Kom	  in	  med	  förslag	  till	  RFSL:s	  kongress	  
 
I maj 2016 är det dags för nästa förbundskongress för RFSL, denna gång i Malmö. Där kommer 
alla avdelningar inom vår kära organisation att samlas för att välja en ny förbundsstyrelse, anta 
nya riktlinjer för RFSL:s arbete och rösta igenom propositioner och motioner och mycket mer! 
 
RFSL Stockholms styrelse kommer inom kort att börja arbetet med att skicka in motioner till 
förbundskongressen. Men självklart vill vi innan vi sätter igång med vårt skrivande höra vilka 
frågor våra medlemmar tycker att vi ska driva under kongressen! Har du några förslag på 
motioner som vi bör sända in, eller personer som du tycker borde sitta i förbundsstyrelsen? 
Skicka i så fall in dina förslag till RFSL Stockholms vice ordförande Julle Bergenholtz på 
julle.bergenholtz@stockholm.rfsl.se. 
 
Om det är så att du vill åka som ombud på kongressen är du välkommen att kontakta RFSL 
Stockholms valberedning på valberedning@stockholm.rfsl.se.  



Upptäck	  RFSL	  Stockholms	  
utbildningar!	  

 
RFSL Stockholms egen utbildningsverksamhet växer och utvecklas. Förutom att vi bidrar till 
HBTQ-certifieringarna så tar vi även kortare och längre utbildningsuppdrag i 
Stockholmsområdet. Vi träffar olika verksamheter - från PR-byrån Westander till personal på 
inom omsorg och skola.  
 
Under våren och hösten har vi exempelvis haft ett omfattande samarbete med Globala 
Gymnasiet, där vi både bidragit med handledning och utbildning. Stockholm stads webbtidning 
för lärare, Pedagogen, uppmärksammade satsningen i en artikel. Här intervjuas Isander Freiman, 
projektledare för RFSL Stockholms utbildning om normkritisk pedagogik: 
http://www.pedagogstockholm.se/likabehandling/att-se-kritiskt-pa-normer-gynnar-alla-elever-
1/ 
 
Är du intresserad att få utbildning till din arbetsplats - kontakta Isander direkt: 
isander@stockholm.rfsl.se. Du kan även läsa mer om våra utbildningar och våra 
utbildningsmetoder på www.rfslstockholm.se/utbildning.   
 

ParaplyT	  söker	  ny	  ansvarig	  
 
ParaplyT är en medlemsgrupp för dig som är trans eller har funderingar kring din könsidentitet. 
Syftet med gruppen är att skapa en trygg och säker plats, dit du kan komma för att bara vara, 
diskutera trans eller för att få träffa andra i liknande sits.  
 
Gruppen är öppen för alla (transpersoner & för dig som har funderingar kring din egen 
könsidentitet) oavsett ålder. Vi träffas ungefär en gång i månaden på RFSL Huset, Sveavägen 59. 
 
Just nu söker ParaplyT en person som kan ta över ansvaret för gruppen. Du som är ansvarig 
behöver vara transidentifierad eller har varit, gärna över 23 år och stå bakom RFSL Stockholms 
värdegrund. Vi ser gärna att det är minst två som är ansvariga, så det är bra om du kan samarbeta 
med andra. Du behöver kunna lägga ner 5-6 timmar i månaden på medlemsgruppen. Allt arbete 
är ideellt.  
 
Är du intresserad eller har frågor? Hör av dig till kim@rfslstockholm.se senast den 15/10. 
 

Mer	  information 

Den senaste information hittar du alltid på vår hemsida, eller i vår grupp på Facebook, sök 
”RFSL Stockholm”. Vill du bidra med nyheter till nästa medlemsbrev? Kontakta då RFSL 
Stockholms vice ordförande och kommunikationsansvarige Julle Bergenholtz på 
julle.bergenholtz@stockholm.rfsl.se, så ser han till att er nyhet kommer ut till alla medlemmar. 
 
Kontakta RFSL Stockholm på telefon: 076-78 76 551. På vår hemsida hittar du även 
direktnummer till personalen på vårt kansli. 
Hemsida: www.rfslstockholm.se 
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm T-bana: Rådmansgatan 
E-post: info@stockholm.rfsl.se 
Kontakta ordförande Johanna Grant Axén 
Telefon: 0767-876551 
E-post: johanna.grant.axen@stockholm.rfsl.se  


