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ETT ÅR AV
PROCESSER OCH
POSITIONERING
Just nu läser du verksamhetsberättelsen för RFSL Stockholms 2015. Detta är ett år som inte liknar
något annat för föreningen, både när det gäller externa och interna händelser. Det har varit ett år
då det öppna hatet i samhället har ökat starkt, vilket har påverkat föreningens medlemmar, och
speciellt de hbtq-personer som har flytt sina hemländer för att komma till Sverige. Vi har under
året blivit allt tydligare medvetna om att de framsteg inom Sveriges och Stockholms arbete med
hbtq-frågor som har skett de senaste åren snabbt kan raderas om åsikter och krafter som inte respekterar mänskliga rättigheter fortsätter att vinna mark i opinionen. Vi har därför gjort vårt bästa
för att erbjuda Stockholms hbtq-personer en trygg och öppen fristad där rasism och diskriminering inte är tillåten och där vi hela tiden strävar efter att utveckla våra metoder för att både inom
vår förening och utanför ge människor verktyg att arbeta mer inkluderande.
Några av de viktiga processer som har präglat RFSL Stockholm under 2015 har varit ett mer
tillspetsat politiskt arbetssätt, positionering och ställningstagande i nya frågor och mer effektiva
interna processer. Det politiska arbetet från föreningen har blommat ordentligt sedan styrelsen
i början av året tillsatte ett politiskt utskott som har fått i uppdrag att driva och bereda frågor rörande politik. Med detta som grund har ett politiskt program för föreningen börjat ta form, vilket
kommer hjälpa föreningen avsevärt för att driva frågor som anses viktiga för medlemmarna. 2015
har också varit året när RFSL Stockholms representanter synts i medier betydligt mer än de senaste åren, där vi har fått in två debattartiklar i stora nationella medier och fått god spridning på
andra politiska utspel som föreningen har gjort. Slutligen har flera steg tagits för att effektivisera
system inom föreningen, där exempel är ett beslut att lägga ner föreningens aktiebolag, strukturera upp ekonomiska system och en start på uppbyggnad av insamlingsstruktur. Samtidigt har även
svåra beslut tagits, som att lägga ner föreningens skolinformation och lägga Tjejfesten på Stockholm Pride på is.
Samtidigt som allt detta har skett har verksamheten, både genom finansierade projekt och genom
ideella krafter, varit en essentiell del i att pulsen i RFSL Stockholm har slagit fortsatt starkt. Medlemsgruppernas verksamheter utvecklas ständigt, och lokalerna på Sveavägen 59 är ofta fyllda
med verksamheter de flesta av veckans dagar. Vi är dessutom stolta över hur efterfrågade våra olika projekt är, och hur deras resultat påverkar både föreningen och hela RFSL till att bli ännu bättre.
Vi ser därför tillbaka på 2015 med flera perspektiv: dels med en målmedvetenhet att vara en motpol mot hatet, rasismen och diskrimineringen som tar alltför mycket plats i vår vardag, men också
med en vetskap om att vi varje dag gör skillnad för hbtq-personer i Stockholm med den myriad
av verksamheter som finns i vår förening. Och det är med stolthet vi här presenterar det som har
hänt i RFSL Stockholm under 2015!
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FÖRENINGENS
STYRE
Styrelse

Vid årsmötet den 15 mars 2015 valdes följande ledamöter till RFSL Stockholms styrelse.

Johanna Grant Axén
Ordförande

Julle Bergenholtz
Vice ordförande

Elma Jakupovic
Vice ordförande

Jenny Malmén
Kassör

Fej Matti Ganebo Skantz
Sekreterare

Mats Christiansen
Ledamot

Patrik Eriksson
Ledamot

Mikael Halén Roman
Ledamot

Kim Nygren
Ledamot

Sooz Romero
Ledamot

Caisa Viksten
Ledamot
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Åsa Öckerman
Ledamot

Eleni Cete

1:e suppleant

Magdalena Williamson
2:a suppleant

Tijan Kandeh
3:e suppleant

Under året har följande personer på egen begäran entledigats från sina styrelseuppdrag: Eleni Cete
och Magdalena Williamson
Under årsmötet valde RFSL Ungdom Östs representant att avstå sin plats i RFSL Stockholms
styrelse. Årsmötet valde även att tillsätta tre suppleanter, vilket var nytt för 2015. Styrelsen har haft
tio möten under verksamhetsåret. Vid styrelsens sammanträden har protokoll förts.
Under årsmötet antogs en uppdaterad strategisk plan för föreningen, 2015-2020, samt att stadgarna uppdaterades. Under våren 2015 valde styrelsen även att uppdatera sin arbetsordning för
att effektivisera styrelsens roll och funktion och flera interna rutiner och processer sågs över. I
den uppdaterade arbetsordningen arbetar styrelsen inom olika utskott och utöver dessa skapas
arbetsgrupper vid behov. Utskottens funktion är att öka effektiviteten på styrelsearbetet och bistå
styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet. Medlemmarna i utskotten består av styrelsens ledamöter, och ordföranden och vice ordföranden har en stående plats i
alla utskott. RFSL Stockholms utskott är ekonomiutskottet, arbetsutskottet, politikutskottet, kommunikationsutskottet och lokalutskottet.
Under våren hölls även en så kallad styrelse- och personaldag för att möjliggöra planering, diskussion och utbildning mellan styrelsen och personalen, samt för att fördjupa styrelsens kunskap
om föreningens projektledda verksamhet. Även diskussioner av nya projektidéer i relation till
föreningens nya strategiska plan. Flera planerings- och utbildningstillfällen har ägt rum under
verksamhetsåret där styrelse och personal haft möjlighet att arbeta tillsammans samt öka sina kunskaper om exempelvis antirasism och intersektionalitet samt kommunikation inom sociala medier.
Under året har även flera revideringar av befintliga policys gjorts och bland annat antog styrelsen
en tystnads- och diskretionspolicy för förtroendevalda under våren.

Personal

Under året har följande personer varit anställda och arbetat med följande inom föreningen:

Saga Alm Mårtensson
Hälsa

Veronica Berg Hulthén
Barn av vår tid

Valentina Coronado Cuevas
Egalia (vikarie)
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Nicklas Dennermalm
Hälsa

Lisa Ericson

Funkisprojektet

Isander Freiman
HBTQKojan.se

Sanna Frost

Verksamhetschef

Filip Garcia
Hälsa

Pablo Leiva

Migrationskonsultation och Hälsa

Olov Lindblad
Hälsa

Milad Mahmoudi
Hälsa

Emilia Mirani

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG)

Andreas Samuelsson
Hälsa

Jojo Stenberg
HBTQKojan.se

Jenny Söderstrand

Egalia, föreningssamordnare (föräldraledig del av år)

Sofie Wahlström

Skolinformation, kontaktperson medlemsgrupper och lokalbokning

Maria Yvell

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG)

Lina-Lea Zimmerman
Barn av vår tid

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 personal, och ser fram emot att följa deras arbete under 2016!
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Ekonomi

Föreningens ekonomi har gått från att vara mycket osäker med alltför små marginaler till en balanserad och väl kontrollerad ekonomi, om än med fortsatta små marginaler. Flera av projekten
löper ut vid årsskiftet 2015/2016 vilket gör att 2016 kommer att bli ett år med minskade projektintäkter.
För att säkra långsiktigheten i föreningen och dess olika verksamheter har arbete lagts ned på
fortsatt utgiftskontroll och att generera egna intäkter (genom främst utbildningsinsatser). Detta
arbete har bidragit till att årets resultat blir positivt. Under året har ett större arbete initierats med
att bearbeta ekonomistyrningsprocessen i syfte att förbättra uppföljning och insyn i den ekonomiska situationen utan att ytterligare belasta personalen.
Strategin med flera stora projekt och fler sidointäkter genom eget arbete är livsviktig för föreningens långsiktiga stabilitet. På grund av att antalet bokade skolinformationer fortsatte att sjunka,
trots låga priser, togs till slut beslutet att lägga ned skolinformationsverksamheten per den sista
juni 2015. Det finns ett tydligt samband mellan skolornas ansträngda ekonomi och den negativa
bokningstrenden.
Intäkterna kan grovt delas in i fria inkomster (intäkter som föreningen kan bestämma över hur de
disponeras; till exempel medlemsavgifter och utbildningsintäkter) och bundna inkomster (inkomster som behövs för att utföra specificerade projektaktiviteter). Verksamheten är beroende av
båda inkomsterna, men ju större andel fria intäkter, desto större handlingsfrihet har föreningen
att välja vad som ska göras under 2016.
Föreningen har, liksom förra året, kunnat göra ett litet positivt resultat. Kortsiktiga överskott kan
endast utnyttjas med största försiktighet eftersom föreningen behöver en buffert för att säkerställa fortlevnaden i händelse av att planerade intäkter i form av projektbidrag uteblir. Föreningen
är bunden till vissa utgifter så som för personal och hyra. Kommande styrelser måste ha detta i
åtanke inför framtida organisationsbeslut.
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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INTERNA
PROCESSER
Under året har ett flertal interna processer startats, där flera har nått sina slutmål. Nedan presenteras ett flertal av dessa processer.

Medlemsenkät

Under slutet av 2014 skickade RFSL Stockholms andra medlemsenkät i ordningen ut till föreningens medlemmar. I enkäten gavs 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. Särskilt fokus låg
denna gång på insamling och politiskt påverkansarbete. I början av 2015 utvärderades och analyserades enkäten, för att ge inblick i möjliga riktningar som föreningen skulle kunna ta under året.
I december 2015 skickades en ny medlemsenkät ut, där ett stort antal frågor byttes ut och uppdaterades för att göra enkäten mer tillgänglig och förståelig. Emfas lades också på att se hur stor
kunskap medlemmarna har om de olika verksamheterna, för att se om RFSL Stockholms tydligare behöver informera om vad föreningen gör. En sammanställning av denna enkät kommer att
genomföras i början av 2016.

Uppdatering av RFSL Stockholms strategiska plan

År 2010 tog RFSL Stockholm fram en strategisk plan med namnet ”Strategisk plan för RFSL
Stockholm 2010 – 2020”. Mycket har hänt sedan strategin togs fram, till exempel har förbundet
RFSL en ny verksamhetsinriktning med nya prioriterade frågor och ett nytt principprogram.
Den externa verkligheten har också ändrats, bland annat har flera initiativ och policys i syfte att
motverka diskriminering av hbtq personer antagits inom Stockholm stad och Stockholms läns
landsting, samtidigt som homo-, bi- och transfobiska politiska krafter har fått ett större stöd enligt
ett flertal opinionsmätningar. RFSL Stockholms ekonomiska situation var under 2014-2015 stabil
med en väl fungerade verksamhet vilket ger föreningen goda förutsättningar att blicka framåt.
Till följd av detta samt att föreningen var halvvägs in i den nuvarande strategin utvärderade och
uppdaterade styrelsen den strategiska planen som antogs under årsmötet i mars 2015.
Den nya strategiska planen, ”RFSL Stockholms strategiska plan 2015 – 2020”, höjer bland annat
ambitionen när det kommer till organisationens opinionsbildande arbete och påverkansarbete
samt den stöttande och sociala verksamheten. Vidare sätter den uppdaterade planen mål för
att RFSL Stockholms verksamhet till större grad ska bedrivas utanför stadens citykärna och att
insamlade medel samt medlemsantalet ska öka. En viktig grund för den strategiska planen är
att den iscensätts i en takt som inte riskerar föreningens ekonomiska stabilitet utan att det sker i
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samklang med att satsningarna på att öka de egengenerade intäkterna och de insamlade medlen
ger resultat. Planen kommer även vid behovs revideras under de kommande åren till 2020.

Tillgänglighetspolicy

Under året 2015 har RFSL Stockholm medverkat i framtagande av en tillgänglighetspolicy tillsammans med RFSL och RFSL Ungdom. Den övergripande tillgänglighetspolicyn är nu färdig och
kommer under 2016 att anpassas utifrån respektive organisations specifika behov.

Arbete för att öka insamling

I och med den uppdaterade strategiska planen höjdes RFSL Stockholms ambitionsnivå inom flera områden. Under 2015 hade RFSL Stockholm ett ökat fokus på att hitta nya finansieringsformer.
Detta rörde sig bland annat om att undersöka möjligheterna att söka pengar från andra fonder
och stiftelser, bedriva insamlingskampanjer där allmänhet och företag erbjuds att vara med och
stötta RFSL Stockholm genom att skänka pengar. Fokus låg även ligga på att visa vikten av RFSL
Stockholms stödverksamhet, riktad mot hbtq-personer, för beslutsfattare i Stockholm kommun
och landsting.
Under de första sex månaderna genomfördes ett intensivt arbete för att ytterligare kartlägga
insamlingsmöjligheterna för föreningen. En plan utarbetades med tydlig prioritering. Förslag till
gränsdragning mellan insamlingen som RFSL Förbundet tar ansvar för och den som i huvudsak
ligger på avdelningen utvecklades av RFSL Stockholm i syfte att komma fram med lösningar för
RFSL Stockholm såväl som förbundet och organisationen i stort. RFSL Stockholm öppnade upp
nya möjligheter att ge genom Swish och SMS. En insamlingsbroschyr togs även fram. På grund av
andra prioriteringar av förbundet och bristande kapacitet hos RFSL Stockholm lades dock den
planerade insamlingssatsningen under Pride och efterföljande arbete att få igång företagsgivandet på is. För att insamlingsarbetet ska kunna ta fart behöver kunnig personal som kan driva och
genomföra arbetet rekryteras.
Ytterligare aktiviteter som genomfördes under 2015 var:
• Research och diskussion med externa insamlare för att utbyta erfarenheter gällande insamling och medlemsvärvning.
• Undersökande gällande ett nytt CRM-system för medlemshantering, i samarbete med RFSL
• Politiskt påverkansarbete gentemot beslutsfattare gällande behov av finansiering.
• Bevakning av olika finansieringsmöjligheter utanför Stockholms stad och Stockholms läns
landsting.

Tystnads- och diskretionspolicy

Under året har RFSL Stockholm tagit fram en tystnads- och diskretionspolicy, som gäller för ideellt engagerade personer inom föreningen samt för förtroendevalda. I policyn ingår två delar: ett
dokument där riktlinjer presenteras för att innehåll i verksamheter och andra potentiellt känsliga
områden inom föreningen inte ska spridas samt ett dokument där personer som omfattas av policyn ska underteckna dokumentet. Policyn är ett steg i utvecklingen för att säkerställa RFSL Stockholms kvalitetsarbete och för att öka tryggheten för de som tar del av föreningens verksamheter.

Lokal- och hyresfrågor

Ett utskott för lokalfrågor i styrelsen har skapats med syfte att hantera strategiska frågor kring
förvaltningen av föreningens lokaler. I och med Stockholms stads försäljning av lokalerna till en
privat hyresvärd under 2014 arbetar RFSL Stockholm med att följa utvecklingen i hyresvärdens
hanterande av lokalen. RFSL Stockholm har för tillfället bindande kontrakt och hyresavtal, men
då hyran på sikt kan höjas kan föreningen tvingas leta efter en ny lokal.
12

KOMMUNIKATION
I denna sektion presenteras hur RFSL Stockholms kommunikationsarbete har sett ut under 2015.

Nyhetsbrev och medlemsutskick

Under 2015 har elva 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 elva medlemsbreven har även gjorts flera separata utskick med kortare
uppmaningar, som exempelvis enkäter från föreningen, samt medlemserbjudanden med korta
deadlines. Nyhetsbreven finns tillgängliga på RFSL Stockholms webbplats på http://rfslstockholm.se/om-oss/nyhetsbrev/.
Under året har det gjorts olika försök att effektivisera medlemsutskicken, exempelvis genom att
göra utskicket genom RFSL Stockholm info-mailadress istället för RFSL:s gemensamma utskickssystem, för att ge större frihet i utskicken. Tyvärr var denna åtgärd inte möjlig till följd av att den
skulle ta åtskilliga gånger mer tid än genom utskickssystemet. I och med att RFSL aviserade att ett
nytt medlemsutskickssystem kommer att lanseras under 2016 beslutades det att avvakta med fler
initiativ till det nya systemet är lanserat.

Föreningens webbplatser (www.rfslstockholm.se och www.rfslstockholm.com)
Efter omstruktureringen av webbplatsen som skedde 2015 har RFSL Stockholms webbplats
enbart genomgått mindre innehållsliga förändringar för att ge besökare möjlighet att vänja sig
vid den nya strukturen. Då dessutom RFSL under året aviserade att RFSL Stockholms med stor
sannolikhet kommer att behöva gå över till RFSL:s nya webbadminstrationslösning under 2016
eller 2017 har det bedömts onödigt att göra fler större förändringar på webbplatsen.

Under året har RFSL Stockholms webbplats besökts 63 560 gånger av 24 249 personer. Detta är
en minskning i jämförelse med 2014 års rekordnoteringar, men samtidigt en ökning i jämförelse
med 2013. De lägre sidvisningarna kan delvis förklara med att genomgången av webben gjordes
klart 2014, vilket har gjort att kontrollbesök av webbplatsens sidor inte har behövts. De fem mest
besökta sidorna på webbplatsen var startsidan, sidan om Newcomers, ett inlägg om Sexperternas
Guldstjärna, sidan med kontakter till RFSL Stockholms personal samt sidan om medlemsgruppen Nätverket Asexuell.
2015 var det första året som RFSL Stockholms engelska webbplats www.rfslstockholm.com har
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funnits ett helt kalenderår. Statistiken visar att webbplatsen har besökts 2 567 gånger av 1 010
unika besökare. Då webbplatsen är statisk för att kunna ge information till besökare som inte kan
svenska har uppdateringar inte skett under året, utan kommer att göras under en genomgång i
början av 2016.
Som ett led i att ytterligare tillgängliggöra informationen om föreningen finns det sedan i början
av 2015 flera nya översättningar av en bassida om RFSL Stockholm. Språken som har lagts till är
kinesiska, persiska, meänkieli och romani. Det har även gjorts eftersökningar om sammanslagning av lokalboknings- och kalenderfunktionerna på webbplatsen. Detta är dock något som inte
har kunnat finaliseras under 2015, utan kommer att fortsätta 2016.

Sociala medier

RFSL Stockholm är aktiv på de sociala medierna Facebook och Twitter, där det kontinuerligt
publiceras nyheter, uppmaningar och evenemang för medlemmarna att ta del av. Facebook-sidan
administreras av olika personer på kansliet samt de kommunikationsansvariga i styrelsen.
Under 2015 har RFSL Stockholms användande av Facebook förändrats, då den förra Facebook-profilen har tagits bort. Detta har medfört att RFSL Stockholm inte längre har vänner som
kan bjudas in till evenemang, utan detta får istället göras som en uppmaning till Facebook-sidans
följare. Som följd är det färre som nås av RFSL Stockholms evenemang, vilket har gjort att metoden med att skapa evenemang ofta har begränsats. Antalet följare har fortsatt stigit och låg under
årsskiftet på 4 541 stycken, vilket är en uppgång på cirka 7% i jämförelse med föregående år.
RFSL Stockholms närvaro på Twitter består främst av postningar som görs på Facebook-sidan,
som sedan kopplas över till att även publiceras på Twitter-kontot. Twitter används även i vissa fall
för att liverapportera från exempelvis panelsamtal eller nationella samlingar i RFSL:s regi, såsom
förtroenderådet. I början av året tappades kopplingen mellan RFSL Stockholms Facebook- och
Twitter-konton, vilket medförde att det inte postades några inlägg på Twitter via Facebook. Följaktligen har därför antalet poster på Twitter minskat, även om felet rättades till så fort det upptäcktes. Under året har RFSL Stockholms följare ökat på Twitter och är idag uppe i 1 633 stycken.
Under året har strategier för RFSL Stockholms närvaro i sociala medier diskuteras, och flera
åtgärder har gjorts för att förbättra närvaron. Bland annat har det skapats en rutin där medlemmarna tillfrågas om de har några övriga frågor som de vill att styrelsen ska lyfta på styrelsemöten,
vilket har gett bra resultat. Det skapades också en vinterkalender på Facebook inför Vinterfesten
där personal och förtroendevalda fick lyfta det som hade gjort dem stolta över RFSL Stockholm
under året. Projekten har dessutom fått ett större utrymme i RFSL Stockholms sociala medier i
jämförelse med tidigare.

Medlemsvärvning

Under året har RFSL Stockholm arbetat utåtriktat för att försöka locka nya personer till att bli
medlemmar i RFSL. Organiserad medlemsvärvning har främst skett vid större arrangemang som
Stockholm Pride och Eurogames, som hölls i Stockholm. I övrigt har RFSL Stockholm gjort reklam för tidsperioder då RFSL har samordnat erbjudanden för medlemskap både under 2015 och
2016 genom bland annat Facebook. Detta arbete har gett resultat och flera nya medlemmar har
kommit in i organisationen tack vare de medlemsvärvande aktiviteterna.
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POLITISKT
PÅVERKANSARBETE
Under 2015 fortsatte RFSL Stockholm att arbeta med att stärka sitt politiska arbete och sina
kontakter. Inrättandet av det politiska utskottet i styrelsen innebar ett ordentligt uppsving i RFSL
Stockholms politiska påverkansarbete, där utskottet har sett vilka frågor som är aktuella för RFSL
Stockholm att driva och på vilket sätt detta bör göras.
Detta gjordes bland annat via:
• samtal och debatt med representanter från stadshuset under den antirasistiska temadagen
• under debatter, intervjuer och tal inom externa forum, såsom radio, forum etc
• under egna och externa paneldebatter under Stockholm Pride
• deltagande i inbjudna samtal och seminarium av landstingspolitiker
• politiska uppvaktningar på stadshuset gällande boende för asylsökande hbtq-personer, transpersoners rättigheter och behov, Eurovision Song Contest samt den egna lokalfrågan
• Uppvaktning och samtal med politiker och verksamma inom landstinget gällande familjerätt,
rätt till assisterad befruktning och syskonbehandling

Debattartiklar

Under året har RFSL Stockholm under flertal tillfällen publicerat artiklar gällande hbtq-personers rättigheter i nationella medier.

Järva Pride

Under Stockholm Pride togs ett initiativ av Jan Sjunnesson till en Pride-parad i området Järva i
Stockholm. Då det var tydligt att ett mål med paraden var att skapa motsättningar mellan den lokala befolkningen och de som gick i paraden, skrev RFSL Stockholms ordförande Johanna Grant
Axén tillsammans med lokala aktivister en debattartikel i Aftonbladet där initiativet fördömdes
och där en mångfaldsfestival i Järva utannonserades. I slutändan blev Järva Pride inte av, vilket
RFSL Stockholm såg som en seger.

Hbtq-frizon under Eurovision

I maj 2015 vann Sverige Eurovision Song Contest och senare på året utannonserades det att Stockholm blir värdstad för evenemanget. Då många hbtq-personer från runtom i Europa och världen,
där det i många länder inte är självklart med hbtq-rättigheter, väntas komma till festivalen skrev
RFSL Stockholms vice ordförande Julle Bergenholtz en debattartikel i tidningen Metro om att
Stockholms stad bör skapa en hbtq-frizon under Eurovision. Denna fråga har även lyfts i Stockholms stadshus inför planeringen av festivalen och väntas få ett utlåtande under början av 2016.
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World Aids Day

Då RFSL Stockholms styrelse tydligare har utvecklat sitt politiska arbete under 2015 valdes det
att under 2015 inte göra en temadag för World Aids Day som gjordes 2014, utan istället driva en
politisk fråga inom området hiv/STI. Till följd av detta skrevs en debattartikel avseende hiv bland
transpersoner i Sverige, som publicerades på SVT Opinion i samband med World AIDS Day den
1 december. I artikeln togs det bland annat upp hur transpersoner med dagens rådande rapporteringssystem ofta är ”osynliga” i statistiken. Istället är det undersökningar av personer som lever
med hiv respektive ungdomar som har sex mot ersättning som får ge en glimt av detta. Artikeln
menade även att pengar skulle frigöras för att kunna arbeta hiv-/STI-preventivt med transpersoner vilka idag inte täcks av medlen.

Remissvar

Styrelsen har under året lämnat remissvar på Socialstyrelsens remiss om “Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori – vägledning och rekommendationer – remissversion”. Detta var en remiss styrelsen fann ha många goda punkter - men
även en del som var värt att kommentera och framföra kritik emot.
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FÖRENINGSAKTIVITETER
Här kan du läsa om viktiga saker som skett utanför RFSL Stockholm projekts och medlemsgruppers aktiviteter. Uppdelningen i olika rubriker är för att ge en tydligare bild av vad som hänt i
föreningen under året.

RFSL Stockholms utmärkelser

Under 2015 har RFSL Stockholm fortsatt att dela ut de fyra priser som föreningen sedan tidigare
har tagit beslut om. Prisutdelningarna skedde under Stockholm Pride samt under RFSL Stockholms Vinterfest. En mer utförligare förklaring av utmärkelserna och vilka som har fått ta emot
priserna tidigare finns tillgänglig på http://rfslstockholm.se/engagemang/vara-utmarkelser/.

Regnbågspriset och Rosa Tisteln

Under Stockholm Pride delade RFSL Stockholm traditionsenligt ut priserna 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.
För 2015 gavs Regnbågspriset till artisten Silvana Imam, för sitt högljudda, villkorslösa ställningstagande med en ursäktslös profil som lesbisk, sex-positiv förortsfeminist och för att hon är en
inspirationskälla för queeraktivister. Rosa Tisteln gick till AIK, för att klubben inte reagerade när
fansens hat tvingade bort ledaren för projektet "Fotboll för alla" och för att AIK inte var med på
Stockholm Pride under 2015 efter fansens påtryckningar.

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 2015 gick Gamla Hjältars Pris till Staffan Hallin och Anna Mohr, som på 80-talet och 90-talet
utvecklade RFSL:s hälsoarbete och hivpreventiva arbete, och var viktiga personer för hur RFSL:s
arbete ser ut idag

Årets Eldsjäl

På RFSL Stockholms Vinterfest delades för tredje gången i ordningen priset Årets Eldsjäl ut.
Priset går till en person som genom sitt ideella engagemang för föreningen gjort stor skillnad för
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RFSL Stockholms verksamheter, antingen under lång eller kort tid. Priset kan delas ut till både levande och döda personer, och bör inte delas ut till någon i RFSL Stockholms styrelse eller kansli.
För 2015 gick priset till Britta Tegby Frisk, som i flertalet år har varit en trogen och uppskattad
ledare hos RFSL Stockholms verksamhet Egalia. Britta tilldelades priset för det engagemang som
hon har för verksamheten och för den positiva effekt hon har för både verksamheten men också
för Egalias projektledare och de resterande ledarna.

Ordinarie föreningsverksamheter

Nedan listas ett flertal av de föreningsverksamheter som erbjuds varje år inom RFSL Stockholm.

Biblioteket

RFSL Stockholms bibliotek har en gedigen samling böcker med hbtq-tema. Under senare år
har biblioteket dock blivit svåråtkomligt för föreningens medlemmar. Grundtanken är att RFSL
Stockholm ska ha ett lättillgängligt bibliotek där medlemmar i RFSL och RFSL Ungdom ska kunna ta del av och låna dessa hbtq-böcker helt utan kostnad. Det senaste året har biblioteket varit
tillgängligt enbart en dag i veckan under två timmar på kvällstid.
I RFSL Stockholms verksamhetsplan för 2015 var en katalogisering av föreningens bibliotek listad
som en av aktiviteterna. Detta arbete har påbörjats genom att startskottet till ett system för katalogisering har inletts. Processen att ta fram systemet är dock inte klart ännu, vilket gör att själva
katalogiseringen först kommer att kunna bli klar under 2016.

Öppet hus inför årsmötet

För andra året i rad bjöd styrelsen i samband med RFSL Stockholms årsmöte in medlemsgrupperna att medverka vid ett ”Öppet hus” två timmar innan årsmötet. Det öppna huset hade till
syfte att medlemmar skulle kunna komma till årsmötet tidigt och prata med styrelseledamöter,
valberedning samt medlemsgrupperna, för att få en tydligare bild av vad som görs i RFSL Stockholm och hur medlemmarna själva skulle kunna engagera sig. Öppet hus blev en bra kontaktpunkt utifrån det syftet, men blev också en bra grund för olika medlemsgrupper att närmare
bekanta sig med varandra.

Transkalendern

Arbetet med Transkalendern 2016 påbörjades redan de första kalla dagarna i januari. Fotograferingen av modeller fortgick fram till tidig maj och efter att alla modeller varit med och valt bild
gjordes kalendern i ordning och skickades till tryckeriet i mitten på juli. Alldeles precis innan
Stockholm Pride anlände kartongerna med nytryckta kalendrar och på Transfesten under Stockholm Pride var det releasefest med tal av Saga Becker.

Samverkan

När det bedöms gynna RFSL Stockholms verksamhet görs samverkan både med andra delar av
RFSL och med externa samarbetspartners. Nedan presenteras några som har skett under 2015.

Newcomers

During 2014, Newcomers changed from being a member group under RFSL Stockholm to become a project within RFSL, the national federation, where LGBTQ newcomers and migrants
can participate in organised events, meetings and exchange of information. During 2015, RFSL
Stockholm continued to support Newcomers with the ability to freely use rooms and space for
meetings and activities. RFSL Stockholm together with Newcomers (national) will be looking into
creating a local Newcomers group in Stockholm (Newcomers Stockholm) during 2016. During
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2015, RFSL Stockholm focused on developing the political work to support LGBTQ-asylum seekers in Stockholm by advocating for secure housing, safe spaces, everyday support and projects
targeting the group. This will continue to be an important focus for RFSL Stockholm the coming
year.

Forskningsprojektet VINNOVA

RFSL Stockholm tilldelades tillsammans med RFSL förbundet och forskaren Janne Bromseth
under 2014 medel från VINNOVA för projektet “Normkritiska vägar till ett värdigt åldrande”.
VINNOVA-projektet är nu avslutat och kan av tidsmässiga, personella och finansiella skäl från
RFSL Stockholms sida tyvärr inte fortsätta efter pilotprojektet. Den skriftliga rapporten är på väg
att färdigställas av projektledaren.

Representation och kompetensutveckling

Nedan listas de sammanhang där RFSL Stockholms styrelse eller personal på olika sätt har representerats i externa sammanhang eller i utbildande sammanhang.

Kurs i lättläst svenska

I början av 2015 hölls en kurs i lättläst svenska för RFSL Stockholms kansli och delar av styrelsen, för att öka tillgängligheten i föreningens språk och för att ge kompetens i hur föreningen ska
tänka när enklare texter ska skapas av komplicerat material. Kursen hölls av Centrum för lättläst.
Under året har kursen resulterat i att ett flertal av RFSL Stockholms projekt har skapat material
på lättläst svenska.

Feministiskt forum

Under feministiskt forum i början av maj deltog RFSL Stockholm i en paneldebatt med fokus på
erfarenheter och utmaningar gällande antirasistiska strategier inom ideella organisationer.

Deltagande på RFSL:s förtroenderåd

Den 24-26 maj 2014 hölls RFSL:s förtroenderåd i Visby. Förtroenderådet arrangeras under udda år
då RFSL:s kongress inte hålls. För RFSL Stockholm deltog ordförande Johanna Grant Axén samt
vice ordförande Julle Bergenholtz och Elma Jakupovic. Mycket av förtroenderådets program syftade till att fördjupa kunskaperna hos deltagarna inom vissa ämnen, såsom hivprevention, internationellt arbete och antirasism. Ett av de fördjupande passen hölls av RFSL Stockholms projekt
Funkisprojektet om tillgänglighet och hbtq.
Under förtroenderådet delades även Robert Karlssons Svärds priser ut, instiftat till minne av
RFSL-aktivisten Robert Karlsson Svärd. Priset för årets RFSL-verksamhet gick denna gång till
RFSL Stockholms verksamhet Transfesten, där RFSL Stockholm brutit ny mark på Stockholm
Pride genom att för första gången arrangera en stor fest riktad till transpersoner.

Bergshamra Pride

I maj närvarade RFSL Stockholm på Bergshamra Pride, där representanter från föreningen stolt
tågade med övriga Pride-deltagare under gemensam banderoll. Ordförande Johanna Grant Axén
höll ett kort tal om vikten av att fortsätta arbeta för hbtq-personers rättigheter lokalt.

Ledarskapsutbildning

I augusti skickades Julle Bergenholtz och Åsa Öckerman från RFSL Stockholms styrelse på en
Erasmus+ kurs i ledarskapsutveckling, som anordnades av RFSL. Under fyra dagar utbildades
representanter från olika avdelningar i RFSL hos konsultföretaget InDialogue i ”Strength based
leadership”, där deltagarna bland annat tränade på olika metoder i coachande av andra och hur
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arbete kan läggas upp för att analysera verksamheten i en organisation. Kursen innebar många
nya lärdomar och ett utvecklat nätverk inom RFSL för deltagarna.

Utbildning i antirasism från Interfem

I enlighet med RFSL Stockholms antirasistiska handlingsplan upphandlades ett utbildningspaket gällande antirasism och mångfald av tankesmedjan Interfem. I utbildningspaketet ingick två
dagars kursinnehåll som bland annat berörde strukturell rasism, antirasistiska förebilder och
metoder. Utbildningen gavs till RFSL Stockholms personal och RFSL Stockholms styrelse.

RFSL:s ordförande- och avdelningskonferens

RFSL Stockholms kassör Jenny Malmén och ordförande Johanna Grant Axén samt några ur
RFSL Stockholms personal deltog i oktober i en konferenshelg i Västerås tillsammans med
representanter för RFSL:s avdelningar från hela landet. På konferensen erbjöds erfarenhetsutbyten, givande föreläsningar, diskussioner och möjlighet till nätverkande. Under ordförandekonferensen gavs bland annat utrymme att utveckla ledarskapet och föreläsningar hölls gällande hur
avdelningarna kan arbeta mer inkluderande.

Stockholm Pride

RFSL Stockholm visade ett starkt engagemang i Stockholm Pride. Föreningen är medlem i föreningen Stockholm Pride och deltar i årsmöten och andra viktiga möten. Medlemmar och styrelseledamöter syntes på många sätt under Pridefestivalen och värvade nya medlemmar.
RFSL Stockholm deltog i eller ordnade ett stort antal seminarier och debatter i Pride House (varav ett även filmades av Utbildningsradion):
• Mina drömmars stad: RFSL Stockholm frågade ut de politiska partiernas hbtq-nätverk/föreningar om deras drömscenarion för Stockholm.
• Upp till bevis! – ett år efter valet: RFSL Stockholm ställde de ansvariga politikerna i kommunfullmäktige mot väggen gällande hbtq-frågor i Stockholm
• Presentation av projektet Barn av vår tid: Projektet som riktar sig till hbtq-personer som vill
bli föräldrar presenterades.
• Prova på häng med Funkisprojektet: Till detta häng bjöds personer som bor på ett LSS-boende eller som jobbar på daglig verksamhet in för att hänga och pyssla.
• The hidden gay in Stockholm: Detta seminarium diskuterade hbtq-personer som lever under
förtryck, våld och hot i Stockholm till följd av sexualitet, könsuttryck och/eller könsidentitet.
• Queer Women in Tech: Seminariet handlade om de utmaningar som hbtq-kvinnor möter i
tekniskt orienterade yrken.
I samverkan med RFSL förbundet genomförde RFSL Stockholm även följande programpunkter:
• Normkritisk familjejuridisk rådgivning: Rådgivning om familjejuridik för hbtq-personer
• Dags att göra slut med hbtq-okunskapen inom LSS-verksamheter och Funktionshinderorganisationer: Ett panelsamtal med diskussion om behovet av att höja hbtq-kompetensen inom
LSS-verksamheter och funktionshinderorganisationer.
I samarbete med RFSL förbundet och RFSU arrangerades även seminariet ”Det finns inga dumma sexfrågor, bara väldigt korkade svar” där en trio av sexualupplysare diskuterade de råd som
ges i tiningars sexspalter, där trion pekade på svar de inte höll med om. RFSL Stockholm delade
även ut våra tre av föreningens utmärkelser samt gick i paraden under RFSL:s flagga.
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Transfesten

Den andra Transfesten i ordningen anordnades under onsdagen under Stockholm Pride. Med
gratis inträde, där besökarna kunde välja att lägga en slant i entrélådan om de hade råd, ingen åldersgräns och helt alkoholfritt utbud slog Transfesten upp portarna till en ännu lyckad fest. Tipspromenad, där en kunde vinna Transkalendern 2016, fantastiska alkoholfria drinkar, möjlighet
att testa sig under Testpoints trygga och transkompetenta fingrar förgyllde kvällen tillsammans
med DJ:s och releasefest för Transkalendern 2016. Ett 110-120 tal personer besökte festen med ett
åldersspann mellan 15-70 år.

Temadagar

Under året har RFSL Stockholm arrangerat flera olika temadagar med olika fokusområden, för
att ge medlemmarna en möjlighet att fördjupa sig inom flera områden utifrån begreppet hbtq.

Antirasistisk temadag

I februari höll RFSL Stockholm en antirasistisk temadag för andra gången. Det långsiktiga syftet
är att lyfta och förändra maktstrukturer avseende strukturell rasism. Temadagen fokuserade på
att diskutera metoder och verktyg för att motverka maktstrukturer inom hbtq-communityt och
hur det kan skapas fler trygga rum. Under dagen kom cirka 80 deltagare och det hölls panelsamtal, workshops och konstuppvisningar på temat antirasism och hbtq.

Transtemadagen

Transtemadagen flyttades från november 2014 till mars 2015 på grund av Transgender Day of
Visibility (TGDV) som uppmärksammas världen över den 31 mars varje år. TGDV är en relativt ny
dag att uppmärksamma och för att kunna erbjuda fler tillfällen än bara temadagar kring trans i
november ansåg styrelsen att det var av vikt att flytta temadagen för att uppmärksamma TGDV.
Med workshops och föreläsningar på tema ”Synliggörande” fylldes dagen och de besökare som
kom verkade uppskatta både tema och workshops/föreläsningar.
Tyvärr hamnade temadagen samtidigt som påsk och RFSL Ungdoms kongress, vilket gjorde att
Transtemadagen inte blev lika välbesökt som den brukar vara. RFSL Stockholm hoppas dock att
fler besökare visar sitt intresse under nästkommande år.

Medlemsgruppsdagen

Föreningen har ett tiotal medlemsgrupper med olika inriktningar och medlemsaktiviteter. För
att säkerställa kvalitet och trygghet i dessa grupper, och tacka för arbetet som utförs, genomförs
årligen en utbildningsdag för medlemsgruppernas aktivister. Under årets medlemsgruppsdag i
september utbildades grupperna i transkompetens, tillgänglighetsfrågor samt praktiska och ekonomiska detaljer för medlemsgrupper. Dessutom presenterades projektet ”Barn av vår tid” om
HBTQ-föräldraskap och aktuellt arbete i RFSL Stockholm och RFSL.

Transgender Day of Remembrance

I november medverkade RFSL Stockholm tillsammans med RFSL, RFSL Ungdom samt FPES vid
en ljusmanifestation på Medborgarplatsen, där representanter från föreningen även höll tal, samt
en efterföljande fika med filmvisning på Hyllan i RFSL Stockholm lokaler. Deltagarna mindes
och hedrade de transidentifierade personer som mördats eller dött av andra anledningar som
en följd av transfobi i världen. Särskild uppmärksamhet gavs till transidentifierade personer i
krigsdrabbade områden och på flykt, och hur Stockholms stad och kranskommuner kan förbättra
situationen på plats i Stockholms län.
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Sociala aktiviteter

En viktig del i RFSL Stockholms arbete är att erbjuda medlemmarna sociala aktiviteter där det är
möjligt att träffa andra medlemmar och göra sig mer bekant med RFSL Stockholms verksamhet.
Under året har RFSL Stockholms medlemsgrupper regelbundet erbjudit sociala aktiviteter, men
det har också anordnats ett antal individuella sociala aktiviteter som presenteras nedan.

Salong Q

Salong Q, tidigare Öppna onsdagar, har under ett flertal år RFSL Stockholms öppna medlemsträffar, där medlemmarna bjuds in till olika typer av sociala aktiviteter. Under de senaste åren
har modellen för Salong Q förändrats från att hålla i aktiviteter till att arrangera panelsamtal och
temadagar på olika ämnen. Efter analys av medlemmarnas behov har styrelsen sett att behovet
som Salong Q är tänkt att möta redan täcks av andra verksamheter i föreningen såsom medlemsgrupper och de ordinarie temadagar som föreningen har hållit de senaste åren. Salong Q lades
därför på is under 2015.

Sommarfest

Den numera etablerade traditionen, Sommarfesten, lockar medlemmar, volontärer, personal och
styrelse till RFSL Stockholms lokaler och den gedigna glassbuffén passar bra till den värme som
sprids mellan mötena under festen. Under festen blandades tal med stand up, queersalsa och
ljudet från pinmaskinen. 60-70 personer i alla olika åldrar och kön samlades i lokalen och firade
in att sommaren var på väg och tackade för årets första halvår.

Vinterfest

Den årliga Vinterfesten bjöd som vanligt på glögg, pepparkaksbak och pyssel. Årets eldsjälspris
delades ut till Britta Tegby Frisk och queersalsa bjöd upp till queerdans. Den välbesökta Vinterfesten är ett utmärkt tillfälle för RFSL Stockholm att få tacka för året och välkomna det nya. Cirka
75-80 personer deltog under festen.

Gemensam jul

En tradition sedan många år tillbaka är att RFSL Stockholm bjuder in medlemmar till en gemensam juleftermiddag med julbord för olika slags matpreferenser. Firandet är obundet till trosuppfattningar, tanken är istället att julhelgen firas tillsammans och att deltagarna får chansen att
mötas över gränser en dag då många är lediga. Under 2015 års gemensamma jul deltog ett 40-tal
personer, både unga, äldre och personer från RFSL:s verksamhet Newcomers. Aktiviteterna under dagen inkluderade besök av en sångerska och julsånger på både svenska, engelska och med
nyskrivna regnbågstexter. Allsång, duett och solosång samt spontant dansuppträdande inträffade
också under dagen. Alla deltagare dansade runt granen och dansade långdans vilket uppskattades livligt, speciellt av dem som aldrig gjort det förr. I år sändes en glimt från RFSL Stockholms
juleftermiddag ut över hela Sverige i form av en direktsänd radiointervju i Sveriges Radio P4.
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MEDLEMSGRUPPER
Under 2015 har RFSL Stockholms medlemsgrupper fortsatt att utföra verksamhet och flera nya
har skapats under årets lopp. Nedan presenteras vad RFSL Stockholms medlemsgrupper har
gjort under 2014. Utöver medlemsgrupperna nedan finns även Black Coffee och Operabögarna.

Aktivistgruppen

Under året har Aktivistgruppen till största delen varit vilande, då det inte har funnits någon som
har velat leda aktivistarbetet, Förhoppningen är att Aktivistgruppen under 2016 ska kunna arrangera exempelvis temadagar och hjälpa till vid andra typer av evenemang.

Bögbokcirkeln

Bögbokcirkeln har träffats 9 gånger under 2015, inte bara på Huset och Side Track utan en gång
på Kulturhuset (för att höra Édouard Louis, vars bok gruppen läst) och i november i Köpenhamn.
Gruppen har pratat bögböcker av tämligen olika slag från Island, Sverige, USA och Frankrike, för
att bara nämna det geografiska. Ungefär fem personer brukar komma, både nya och gamla. Bögbokcirkelns träffar annonseras som öppna Facebook-events. Böckerna tar aldrig slut och gruppen
räknar med att fortsätta ses ungefär en gång i månaden även 2016. I januari fyller gruppen fyra år.

Dharma and Martia

Dharma and Martia has during the year supported LGBTQ asylum seekers from the Middle
East. This has been done primarily through connecting the asylum seekers to RFSL Newcomers,
and by providing information and psychosocial support. Movie Screening at Embassy of Canada
to Sweden as well as at RFSL Stockholm house on LGBTQI rights in Iran. During the year, the
member group has started collaborating with Amnesty Stockholm’s LGBTQ group, the International Cultural Network and Nordic rainbow Cultural Workers.
During Stockholm Pride, the member group held a movie screening at the Canadian Embassy
about LGBTQ people from Iran. The movie was also screened at RFSL Stockholm’s premises later
during the year. At the Stockholm Pride parade, the group represented Iranian LGBTQ people in
the “Marching for those who can't” section.

Flatpatrullen

Flatpatrullen hade sin första träff den 31 mars 2012 och kom till för att vi tyckte att det saknades en
umgängesplatsform för hbtq-tjejer mellan 18 till 50 år. Det är fem personer som organiserar träffarna. Sedan starten har Flatpatrullen träffats cirka 40 gånger. Flera av träffarna har varit i RFSL
Stockholms lokaler där gruppen har haft fikaträffar och spelträffar.
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Under våren/sommaren 2015 anordnade Flatpatrullen bland annat spelkvällar och picknick. Under Stockholm Prides parad deltog medlemmar i Flatpatrullen under egen banderoll. Detta var
något som uppskattades och uppmärksammades. Flatpatrullen meddelar gruppens besökare om
RFSL:s arbete och har även informerat om hur mycket det kostar att vara medlem i RFSL. Detta
för att försöka få deltagarna att gå med i RFSL.

Freebiebinder Stockholm

Under året har Freebiebinder Stockholm fortsatt att samla in och dela ut binders till transpersoner. Då det är stor efterfrågan på binders har erfarenheten från året varit att medlemsgruppens
arbete är viktigt för målgruppen, och att det behövs fler binders från personer som inte använder
dem. I slutet av året började gruppen att leta efter en till person som vill ansvara för gruppens
verksamhet.

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 gruppen och dess verksamhet.
Gayseniorerna har inget medlemsregister, men på gruppens frivilliga kontaktlista finns för närvarande drygt 120 personer.
Basverksamheten är seniorcaféet med 40–50 besökare varje onsdag på Hyllan hos RFSL-Stockholm.
Andra regelbundna aktiviteter är pubträffar, promenader, utställnings, bio- och teaterbesök samt
fredagsbad. Gayseniorerna har numera två matlag, som träffas varannan vecka.
Under 2015 ordnades flera utflykter, bland annat en bussutflykt till Tullgarns slott med 45 deltagare. Vid årets julfest på Hyllan deltog 72 gayseniorer. Under 2016 planeras verksamheten fortsätta
på samma sätt som tidigare.
Aktuell information om Gayseniorernas verksamhet hittar en alltid på https://blog.qruiser.com/
gubbhyllan. 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 var vid årsskiftet 155 personer. Golden
Ladies årsmöte hölls den 22 februari, där 29 medlemmar var närvarande. Protokollförda ledningsgruppsmöten har hållits vid elva tillfällen.
Golden Ladies har arrangerat en rad olika verksamheter under året. Återkommande har varit
gruppens tisdagscaféer, där deltagare samlas på Hyllan i RFSL Stockholms lokaler klockan 17.0018.30 med uppehåll under sommarperioden samt jul/nyårshelger. Under året har gruppen haft
nio temacaféer med inbjudna föreläsare. 15-20 gäster kommer regelbundet, något fler på temacaféer, då antalet är cirka 35 personer. Fester med dans och underhållning har hållits vid nio tillfällen. Vid dessa tillställningar kommer 35-60 gäster. Vid fem av dessa tillfällen har gruppen nyttjat
RFSL Stockholms lokaler. Vid fyra tillfällen har festerna hållits i form av knytkalas med medhavd
mat och dryck.
Gemensamma aktiviteter har anordnats i form av teaterbesök, bad/båttur till Gällnö, picknick
på Stockholm Pride, bangolfturnering, tjejkväll på Solvalla, besök på utställningar, deltagande i
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paneldebatt på Stockholm Pride samt på Växthuset Vällingby.
En ny verksamhet dagtid med café i föreningsstugan på Zinkens koloniområde har startat under
hösten. I verksamheten ingår kaffe med dopp klockan 13.00 och därefter eventuell bio/ promenad efter önskemål. Träffar planeras cirka en gång i månaden.10-20 gäster har kommit per gång
hittills.
Under 2016 planeras verksamheten fortsätta på likartat sätt. Aktuell information om gruppen fås
enklast på gruppens webbplats www.goldenladies.nu eller via Facebook-sidan clubgoldenladies.

Hbtq <3 BDSM

Medlemsgruppen hbtq <3 BDSM har endast haft en aktivitet under året. Detta var ett samarbete
med ett antal andra organisationer och institutioner som är aktiva inom BDSM, ett så kallat Community meeting.Utöver detta gruppen varit aktiv i andra sammanhang - till exempel i kinkykvarteret på Stockholm Pride.

Hbtq och brädspelare

Verksamheten har för Hbtq och brädspelare varierat under året. Under våren höll gruppen i ett
antal träffar där hbtq-personer samlades i RFSL Stockholms lokaler för att spela brädspel med
varandra. Till följd av tidsbrist hos ledaren i gruppen hölls inte några aktiviteter i början av hösten. Gruppen återupptogs dock i november av en ny ansvarig, och träffades en gång innan året
tog slut.

Lambda IF

Lambda IF är RFSL Stockholms egen idrottssektion. Lambda IF bedriver idrott i följande grupper: Volleyboll (mixat), Fotboll (tjejer), Jympa (killar) och Simning (transpersoner). Volleybollen
tränar en gång i veckan och deltar också i nationellt seriespel i samarbete med Stockholm Snipers. Fotbollen tränar utomhus under sommarhalvåret och inomhus under vinterhalvåret samt
deltar i Korpens matcher. Jympan bedrivs i Friskis & Svettis lokaler men passen görs med eget
pass och egen ledare. Simningen för transpersoner sker avskilt i bassäng hyrd av Stockholms
Stad.

Lesbians who tech

During the year, Lesbians who tech arranged several happy hours individually and in collaboration with Professional LGBT Alliance Sweden.
One of the main happening of the year was a seminar at Stockholm Pride on queer women in
technology. This was the first time ever in the history of Stockholm Pride that this specific subject
was featured. The seminar was filmed by Swedish television and later shown on the UR channel.
The group also held a seminar at the ACM-WE womENcourage 2015 Conference in Uppsala on
queer women in tech.
As Lesbians who tech is a global network, members from the Swedish branch attended the Lesbians who tech summits in San Francisco and Berlin where there were opportunities for networking with other branches. Connecting to the global network, the member group also provided
continuous communication with members regarding local and international events of Lesbians
who tech including opportunities to attend job fairs as well as apply for scholarships. Finally, the
member group launched the first ever mentoring program "Bring a Lesbian to a Work Day" in
Stockholm.
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Nätverket Asexuell

Nätverket Asexuell har haft ett mellanår där den mesta delen av verksamheten har varit digital i
form av närvaro i sociala medier, särskilt medlemsgruppens Facebook-grupp. Det har även varit
en fysisk träff för asexuella personer i mars.

Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn

Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn:
• Arbetar på ideell basis med att stödja familjer med hbtq-barn, både föräldrar och hbtq-barn,
som upplever att de vill ha stöd i olika frågeställningar som rör barnets hbtq-identitet.
• Arbetar med att öka kunskap, förståelse och acceptans i vår omgivning för hbtq-barn och
deras familjer.
• Arbetar för att tillsammans förändra och påverka negativa attityder och fördomar i samhället.

Vad gruppen gjort under 2015

Nätverkets arbetsgrupp har haft 10 träffar under året som har planerat och samordnat nätverkets
arbete. Cirka 12 personer har deltagit i arbetsgruppen. Det huvudsakliga arbetet har rört planering inför Pridefestivalen, men även planering av temakvällar, fördelning av kontakten med de
personer som vänder sig till nätverket samt planering av deltagande i olika evenemang.
Stolta Föräldrar till HBTQ-barn deltog i Stockholm Pride 2015. Nätverket hade ett tält i Pride
Park, som var bemannat med 2-4 föräldrar under parkens öppettider. Att delta i Prideparaden är
nätverkets största mål och inspirationskälla. I år uppskattar nätverket att ca 300-350 personer gick
med i nätverkets ekipage vilket är nytt rekord. I ett seminarium anordnat av RSFL Ungdom, deltog en representant från nätverket. Att delta i Pridefirandet innebär också att många blir medvetna om att nätverket finns och därefter vill ta del av information som skickas ut via mejl.
Nätverket har under 2015 haft temakvällar med temat hbtq-personer och deras familjer. Med
hjälp av RFSL Stockholm anordnades ABC-föreläsning om trans, där polisens hatbrottsgrupp
bjöds in till temakväll.
Föräldrar har per mejl hört av sig till nätverket för att få konkret stöttning som hbtq-föräldrar.
Någon ur nätverket har då utsetts som kontaktperson och haft kontakt genom personliga möten,
telefon eller mejl. Notabelt är att antalet föräldrar som söker sig till nätverket som har barn som
identifierar sig som trans har ökat.
Nätverket har anordnat en studiecirkel under hösten med temat ”Hur jag blir en stolt förälder.”
Cirkeln har haft nio aktiva deltagare och har letts av två personer ur arbetsgruppen. Cirkeln har
haft besök av HBT-hälsan från SÖS, representanter från RFSL Stockholm samt särskilt inbjudna
hbtq-personer.
Medlemmar i nätverket har varit med i media, både utländsk och svensk. Medverkan har skett
bland annat i en reportageserie i DN, QX och serbisk statstelevision. Nätverket har även träffat
aktiva medlemmar i PFLAG Shanghai på besök i Stockholm för att utbyta erfarenheter.
Medlemmar i nätverket har deltagit i Åre Pride och Falu Pride med seminarium i syfte att sprida
kunskap om nätverket och för att inspirera lokala grupper att starta. Medlemmar har även besökt
Öppenvårdspsykiatrin i Eskilstuna i syfte att berätta om nätverkets erfarenhet.
Medlemmarna i nätverkets arbetsgrupp förändras kontinuerligt och under 2015 har alla initiativtagare som startade nätverket i slutet av 90-talet avtackats.
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Nätverket har en Facebooksida som vuxit i följarantal under året. Facebook-sidan är ett sätt att nå
ut till intresserade och på så sätt synas mer, men även kunna interagera med och påverka allmänheten. Tyvärr är nätverkets gamla namn fortfarande i bruk på Facebook eftersom namnändringar
på Facebook är hårt regelstyrda.
Nätverket håller kontinuerligt sin webbplats så aktuell som möjligt och har ändrat texten i den
för att göra den mer inkluderande och inbjudande.

ParaplyT

Medlemsgruppen ParaplyT är till för personer som är transpersoner eller som funderar på sin
könsidentitet. Under vårterminen hade gruppen regelbundna träffar i RFSL Stockholms lokaler
där transbegreppet har diskuterats och erfarenheter om att vara transperson har delats. Under
hösten har gruppen legat på is till följd av tidsbrist hos de ansvariga i medlemsgruppen.

Transanhöriggruppen (TAG)

Transanhöriggruppen bildades 2012 som en fortsättning på en samtalsgrupp för anhöriga, arrangerad av Transitprojektet inom RFSL Stockholm. Samtalsgruppen hade fjärde kvartalet detta år två
träffar under ledning av två kuratorer och i början av 2013 stod Transanhöriggruppen på egna ben.
Gruppen har under 2015 träffats tre gånger på vårterminen och tre på höstterminen. Intresset har
varit stort och gruppen har av naturliga skäl haft fokus på att dela erfarenheter som transanhöriga med varandra. Gruppen har bestått av både föräldrar, barn, syskon och partners till transpersoner. Antalet deltagare vid gruppens träffar brukar variera från knappt tio till drygt tjugo personer. Totalt har under året ett drygt 70-tal personer visat intresse för verksamheten och får nu
löpande del av gruppens e-postutskick, främst i form av inbjudan till kommande möten.
De främsta skälen till att gruppen träffas är att den
• tycker att det har varit skönt att prata med människor som har snarlika erfarenheter,
• vill lära sig mer om trans,
• vill utvecklas i hur deltagarna på bästa sätt kan vara ett bra stöd till anhöriga,
och att
• deltagarna har funnit varandras sällskap trevligt.
Vid flertalet möten har gruppen varit fullt upptagna med det egna arbetet men gruppen har också haft besök av externa föreläsare, bland annat av polisens hatbrottsgrupp och av jurister med
specialinriktning på HBTQ-frågor. Gruppen har också vid ett par tillfällen haft besök av någon
från RFSL Stockholms styrelse. Alla möten har hållits i RFSL Stockholms föreningslokaler.
Representanter från Transanhöriggruppen har under året deltagit i ett panelsamtal under Transtemadagen som RFSL Stockholm arrangerade under påskhelgen.
I slutet av året drabbades gruppen av en komplikation då hela gruppens medlemsregister plötsligt visade sig vara försvunnet, detta i samband med byte till ny teknisk plattform för RFSL:s
mailsystem. Merparten av registret har nu, efter genomgång av all mejlkorrespondens under
åren, kunnat återskapas. Om någon medlem saknar mötesinbjudningar som skickats under slutet
av 2015 vill gruppen gärna bli medveten om detta så att det nya registret kan uppdateras med dem
som nu eventuellt saknas där.
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Transcafé

Transcaféet är träffar en gång varje månad utom i juli. I snitt har ett tiotal personer kommit varje
gång för att prata och fika. Träffarna är viktiga tillfällen för såväl öppna som hemliga transpersoner att kunna känna sig accepterade och komma vidare i sitt liv. För många av besökarna behövs
en plats som känns trygg. Därför är träffarna öppna endast för transpersoner, anhöriga och andra
inbjudna. Transcaféet har allt mer fått funktionen av mötesplats för transsexuella som vill komma ut och många nya deltagare kommer på träffarna.
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HBTQ
		HÄLSA
RFSL Stockholm bedriver omfattande hiv/STI-preventivt arbete för män som har sex med män
(MSM) och transpersoner i Stockholm genom uppsökande verksamhet, kondomdistribution och
informationsspridning. Inom ramen för Sexperterna-konceptet finns en rad projekt och verksamheter. RFSL Stockholm har sedan 90-talet jobbat på arenor där föreningens målgrupper möts just
för att vara nära det sexuella mötet. Sexperterna tillämpar ett strikt peer eduation-perspektiv och
jobbar aktivt för att informatörsgruppen ska spegla målgruppen utifrån ålder, kropp, hivstatus,
hudfärg med mera. Speglingen av målgruppen sker också i Sexperternas kommunikativa material genom ett medvetet förhållningssätt till representation. Inom det hivpreventiva arbetet finns
även verksamheter som ligger utanför Sexperterna, såsom migrantkonsultation, projekt riktade
till personer som säljer sex, konferenser, utbildning och annat.

Sexperterna Park

Under perioden juni-september har informatörer varit ute på tre olika områden som är kända
mötesplatser för män som har sex med män – Frescati, Kärsön och Långholmen. Utifrån hur
vädret har tillåtit har informatörerna varit ute med en frekvens om två gånger i veckan, förutom
under Pride-veckan, då informatörerna var ute dagligen. Totalt under 2015 har Sexperterna varit
ute i park 32 gånger, och under denna tid har informatörerna delat ut 4500 kondomer och glid,
och haft närmare 150 samtal. Förutom frågor om kondomanvändning har många frågor kretsat
kring hur hiv överförs. I år har antalet utdelade kondomer och samtal varit lägre än 2014. En bidragande faktor till detta har varit många dagar med regn och kalla temperaturer.

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 det bedrivs ett väl etablerat samarbete. Under 2015 har RFSL:s minibar fortsatt
att användas på samtliga videoklubbar. RFSL Stockholm har även sett till att det funnits informationsmaterial och affischer om säkrare sex på samtliga klubbar. Totalt delades det ut 125 000
engångsglid och 150 000 kondomer genom Kinema-verksamheten.

Sexperterna Klubb
Kondombaren

Sedan 2011 har Sexperterna Klubb använt sig av Kondombaren som utgörs av ett portabelt bord
med tillhörande roll-up. Tanken bakom baren är att öka synligheten samt att den underlättar och
uppmuntrar till samtal med målgruppen. Kondombaren används med en fackindelad plexiglas29

topp, 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.

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. Alla kit består av en tunn genomskinlig plastficka gjord för att enkelt
slinka ner i folks väskor och fickor. Varje kit innehåller två kondomer, två glid och informationsmaterial.

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
eller engångsbehållare för kondomer och glid som strategiskt kan placeras ut i önskvärda lokaler.
Minibaren har under 2015 funnits på sju nattklubbar och tre barer i Stockholm. Totalt under 2015
delades det ut över 210 000 kondomer och 125 000 engångsglid genom minibaren.

Stockholm Pride 2015

Prideveckan 2015 blev en period av intensiv aktivitet för Sexperterna Klubb och Park. Vädret var
fint och informatörerna var ute samtliga dagar i cruisingområdena Långholmen och Frescati.
Klubbverksamheten omfattade att informatörer besökte 16 fester/klubbar som hölls i samband
med festivalen. Sammanlagt inom Klubb och Park delades det ut över 20 000 kondomer och glid
i form av kit under Pride

Verksamheternas samtals-, kondom- och glidstatistik
Kondomer och glid utdelade av Sexperterna Klubb

39 500

Kondomer och glid utdelade av Sexperterna Park 		

4 500

Total antal utdelade kondomer 2015 				

381 165

Total antal utdelade paket glid 2015 				

261 165

Antal pass för Sexperterna Klubb 2015 			

55

Totalt antal samtal av Sexperterna Klubb 			

1 150

Antal pass för Sexperterna Park 2015 			

32

Totalt antal samtal av Sexperterna Park 			

150

Kampanjer 2015
Alkoholsmart

Det har genomgående under åren varit vanligare bland homo-och bisexuella personer att ha
riskabla alkoholvanor än bland heterosexuella personer. I en stor studie från STAD 2011 visade
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det sig att 60 % av hbt kvinnor, 52 % av hbt män och 41 % av hbt-personer av annat kön hade ett
riskbruk av alkohol. I studien Alkohol spelar roll, en studie om hbt-kvinnors alkoholvanor fann
Suzann Larsdotter från RFSL att det finns ett behov att prata om alkohol i kombination med
sexuell hälsa. Med bakgrund av detta har RFSL Stockholm tillsammans med RFSL Förbundet
tagit fram en webbplats med fokus på alkohol under 2015. Webbplatsen går under namnet Alkoholsmart och är en webbplats om alkohol, sex och relationer för hbtq-personer. I mars lanserades
webbplatsen till Alkoholsmart, http://www.alkoholsmart.se.

Ask and tell

Syftet med kampanjen var att utmana folk att våga prata om känsliga ämnen och lyfta vikten av
kommunikation inom alla typer av relationer. Fokus för kampanjen var kommunikation kring
sex, kärlek och snedsteg inom relationer. Sexperterna producerade tre kortfilmer och skapade
en kampanjsida (www.askandtell.se). På Facebook skickade Sexperterna även ut ”dagens fråga”
där personer uppmnades att diskutera frågorna med sina nära och kära. Personerna som besökte
sidan kunde se filmerna samt ta del av Sexperternas test med frågor om relationer.

Kondomvägg på Venhälsan

I augusti satte Sexperterna upp en kondomvägg på Venhälan som påminner om en godisvägg.
Syftet med väggen är att målgruppen MSM och transpersoner skall kunna få tillgång till kondomer i olika storlek och form på ett pedagogiskt sätt. Denna kampanj är som en efterföljare till Size
Matters-kampanjen som Sexperterna hade 2014. Forskning visar att om en hittar rätt kondom
i rätt storlek och form ökar det sannolikheten för att kondomen kommer på, samtidigt som det
minskar risken för kondomhaveri.

Övrigt arbete online

Sexperterna har fortsatt att arbeta utifrån verksamhetens Facebook-strategi samt att sexologen
Saga Alm Mårtensson har bloggat på Sexperternas blogg som är på QX.se.

SMS-påminnelse

Australiensisk forskning visar att det går att öka regelbundenheten i hivtestning genom SMS-påminnelser. Sedan 2011 har Sexperterna marknadsfört en tjänst som gör just det. Tjänsten riktar
sig till MSM och transpersoner, och det finns möjlighet att få påminnelser var tredje, sjätte eller
tolfte månad. SMS-påminnelsen görs i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne, RFSL Göteborg och RFSL Örebro.

Trycksaker och nationella annonser

I år gjorde RFSL Stockholm en liten kampanj gällande gonorré som lanserades via affischer och
banners på Qruiser. Syftet med denna kampanj var att öka kunskapen om överföringsvägarna för
gonorré och vikten av relevant testning. RFSL Stockholm har som vanligt distribuerat broschyrer
om hiv/STI och säkrare sex till ungdomsmottagningar i Stockholms län efter efterfrågan. Broschyrerna finns på fem språk. Den nationella annonskampanj som RFSL Stockholm gör tillsammans med RFSL Riksförbundet handlade 2015 om de nya riktlinjer för uppföljning av hivtest som
Folkhälsomyndigheten gick ut med under våren.

Röda paraplyet

Sexperterna har gjort en uppföljning med Venhälsan om bemötande av sexarbetare på mottagningen, och genomfört en utbildningsdag för personalen där. Inför denna utbildning färdigställdes en bemötandeguide, som har arbetats fram i samarbete med Rose Alliance, den svenska
organisationen för sexarbetares rättigheter.
31

RFSL Stockholms åttonde Sexhälsokonferens

Årets tema på Sexhälsokonferensen handlade om chem-sex, vilket innebär sex under påverkan
av droger. På denna konferens diskuterades konsekvenserna av chem-sex bland målgruppen och
vilka risker det innebär, samt skärningspunkten av chem-sex och hiv/STI-överföring.

Hälsoträff för anställda inom RFSL

I år var RFSL Stockholm värdar för den årliga hälsoträffen för anställda inom RFSL. Syftet med
träffen är att få en plattform för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling mellan alla tjänstepersoner som jobbar med hiv- och STI-prevention inom RFSL Ungdom/Förbundet och dess
avdelningar.

Sexperterna Chatt

Verksamheten Sexperterna Chatt är en nationell uppsökande verksamhet på internet som drivs
av RFSL Stockholm, med RFSL som huvudman och med finansiering från Folkhälsomyndigheten. Sexperterna Chatt arbetar precis som RFSL Stockholms övriga uppsökande hiv/STI-verksamheter enligt metoden peer education. 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 MSM. Informatörerna är verksamma under
kvällar och helger online och för samtal kring sex och säkrare sex med främst MSM och transpersoner.
Under 2015 har informatörerna varit verksamma på huvudsakligen två arenor, internetcommunityt Qruiser och RFSL-chatten. Tyvärr lades RFSL-chatten ned i maj, och verksamheten förlorade
därmed en viktig arena, där informatörerna genom åren haft många kontakter. Från och med
höstterminen började Sexperterna även ta emot frågor på gilla-sidan Sexperterna på Facebook,
som en del av Sexperternas nya Facebook-strategi, där arenan används som ett nytt sätt att nå ut
och arbeta med att väcka intresse för frågor inom sexualhälsa, och sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR).
Som komplement till Qruiser och Facebook finns en frågelåda på RFSL Stockholms lokala
sexhälsowebbplats sexperterna.org, vilket erbjuder möjligheten att ställa frågor direkt, utan att
registrera profil på de nämnda internettjänsterna. Inför 2015 fick Sexperterna Chatt för andra
året i rad förstärkta medel vilket möjliggjorde en ökning av antalet tillfällen verksamheten finns
online, och därmed kortare uppehåll för verksamheten. Under året var Sexperterna Chatt online vid runt 155 tillfällen (jämfört med 140 tillfällen under 2014 och 120 tillfällen under 2013), och
hade 1 380 kontakter (1 400 kontakter 2014). Förlusten av RFSL-chatten som arena har inte lett till
dramatisk nedgång i antalet kontakter som kunde ha förväntats, men en viss effekt ses i det lägre
genomsnittet kontakter per pass. 155 pass innebär runt 930 volontärtimmar med uppsökande
verksamhet.

TestPoint

RFSL Stockholm har varit partner till RFSL Förbundets projekt för hivtestning utanför vården,
Testpoint, som öppnade sina dörrar i mars 2015. Målgruppen för projektet är MSM och transpersoner, men projektet har även nått ut till andra målgrupper. I Testpoint erbjuds hivtest med
snabbsvar, dels i RFSL:s lokaler på Sveavägen 59, dels på nattklubben Candy, videoklubben Basement och under sommarmånaderna på plats vid Frescati. Tjänsten har tagits emot mycket väl.
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Förstudie om migranter som har erfarenhet av sex mot ersättning i Stockholm

Under 2015 har RFSL Stockholm gjort en litteraturstudie för att undersöka hälsobehoven främst
hos migranter som saknar uppehållstillstånd i Sverige och som har erfarenhet av att sälja sex i
Stockholm. Denna litteraturöversikt tittar på hur andra organisationer och verksamheter runtom
i Europa jobbar med personer som har erfarenhet av sex mot ersättning. Tanken är att denna
översikt skall användas som bas till ett framtagande av en intervention för personer som säljer sex
i Stockholm, där målgruppens behov kan mötas.

Enkätinsamling om sexuell hälsa bland spansktalande MSM i Stockholms län

Med denna enkätinsamling vill RFSL Stockholm samla in information om sexuell hälsa bland
spansktalande män som har sex med män i Stockholms Län. Under 2015 har en enkät tagits fram,
baserad på andra enkäter med liknande syfte, samt input från en fokusgrupp och en forskningsrådgivare. Datainsamlingen börjar i form av så kallad Respondent Driven Sampling under vintern 2016.
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MIGRATIONSRÅDGIVNING
RFSL Stockholms migrationskonsulent erbjuder stöd till migrerade hbtq-personer och deras
anhöriga. Genom migrationskonsulenten bedrivs sekundärprevention, som främst är riktad till
hbtq-personer med icke-svenskt ursprung som är hiv-positiva och/eller personer med andra sexuellt överförbara sjukdomar. Detta sker i huvudsak genom rådgivande samtal om behandlingar
samt läkarbesök på hiv-mottagningar som till exempel Venhälsan, Sesam City, Sesam Danderyd
och Huddinge Sjukhus.
Under 2015 genomfördes cirka 198 samtal om hiv/STI, där nästan samtliga berörde gruppen
MSM. Det genomfördes även 108 hälsosamtal med 100 män, tre kvinnor och fem transperson.
Under 2015 har migrationskonsulenten fortsatt samarbetet med Venhälsan, Posithiva gruppen
(PG), Noak Ark, Sesam Danderyd och Huddingesjukhuset, samt startat ett samarbete med RFSL:s
verksamhet Test Point. Migrationskonsulenten har även varit på Posithiva Gruppens sommarläger för att stödja nyanlända hbtq-personer som lever med hiv.

Individuella stödkontakter

RFSL Stockholms invandrarkonsulent hade under 2015 kontakt med 253 personer. Klienterna har
varit från 55 olika länder runt om i världen:
Afghanistan, Albanien, Algeriet, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Bosnien-Herzegovina,
Chile, Colombia, Djibouti, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Eritrea,
Etiopien, Gambia, Georgien, Guinea, Indien, Irak, Iran, Italien, Kap Verde, Kazakstan, Kuba,
Libanon, Liberia, Libyen, Makedonien, Marocko, Mexiko, Moçambique, Mongoliet, Nicaragua,
Nigeria, Palestina, Paraguay, Pakistan, Peru, Rumänien, Ryssland, Senegal, Spanien, Sverige, Sydkorea, Syrien, Tunisien, Uganda, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Vitryssland och Zambia.
Av dessa 253 personer var 195 män, 53 kvinnor och 5 transpersoner. Av klienterna identifierade sig
117 personer som homosexuella (103 män och 14 kvinnor), 34 personer som bisexuella (34 män),
fem personer som transpersoner och 97 personer som heterosexuella (58 män och 39 kvinnor).
Total genomförde migrationskonsulenten cirka 685 personliga samtal (595 samtal med män, 72
samtal med kvinnor och 17 samtal med transpersoner) under året och 827 samtal per telefon och
e-post (591 samtal med män, 197 samtal med kvinnor och 39 samtal med transpersoner). De personliga samtalen har främst handlat om asyl och migration (209 personer), psykosociala ämnen
(37 personer), hiv och aids (14 personer) och övriga STI:er (14 personer).
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Samarbeten

Under året har RFSL Stockholms migrationskonsulent samarbetat med följande organisationer:
Röda Korset/Tortyrcentrum, Socialförvaltningen för hemlösa, Venhälsan, Sesam Danderyd,
Huddinge Sjukhus infektionsklinik (genom samtal och testning om hiv-patienter som migrationskonsulenten varit i kontakt med), Posithiva gruppen, Noak Ark, RFSL Newcomers samt Test
Point. Migrationskonsulenten har även varit på olika konferenser och kurser under 2015 i Sverige
och utomlands som till exempel Nordiska Tjänstemannaträffen (Nordic meeting), RFSL:s tjänstemannaträff och en kurs om våld mot hbtq-personer. Migrationskonsulenten höll även i mars 2015
behandlarträffen för behandlare inom RFSL.
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HBTQ
		UTBILDNING
RFSL Stockholm har under året bedrivit utbildningsverksamhet för yrkesverksamma och ideellt
engagerade. Under året har föreningen haft en person anställd på heltid som har ansvarat för
utbildningsverksamheten. Utbildningsverksamheten har dessutom förstärkts av en timanställd
för att möta den ökade efterfrågan RFSL Stockholm har märkt av under året. Under året har uppdragsgivarna till stor del varit offentlig verksamhet. Skolpersonal, förskolepersonal och vårdpersonal tillhör de yrkesgrupper RFSL Stockholm har träffat i stor utsträckning. Även fackförbund
och ideella föreningar såsom Unga synskadade, Nära Cancer och Fältbiologerna har sökt sig till
RFSL Stockholm för utbildning. RFSL Stockholms utbildningsverksamhet har nått runt 1200
personer under 2015.

RFSL-utbildning i Stockholm

Under verksamhetsåret 2015 genomfördes 37 utbildningstillfällen hos följande 26 uppdragsgivare:
Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad, Bagarmossen vårdcentral, BUP Stockholm, Fältbiologerna, Globala gymnasiet, Handelsanställdas riksförbund samt Livsmedelsarbetareförbundet i samarbete, Huddinge sjukhus gynekologmottagning, Psykologförbundet, Psykiatri nordväst,
Praktikertjänst Järva psykiatri, Kalmarregionen, Norrmalms stadsdelsförvaltnings förskolor, Nära
cancer, Nätverket för Pridearrangörer i Sverige, SACO, Stjärnjouren, Sundbybergs simhall, Sveriges Läkarförbund, Unga synskadade, Urfjällskolan, Vallentunadoktorn, Värmdö gymnasium,
Växthusens förskoleområde, Östermalms stadsdelsförvaltnings förskolor samt gymnasieskolan
Östra Real. RFSL Stockholms befintliga utbildningsmoduler har löpande utvärderats och utvecklats under året.

Hbtq-certifiering

RFSL Stockholm har under 2015 samarbetat med förbundskansliet kring Hbtq-certifieringarna.
RFSL Stockholm har varit delaktiga i hbtq-certifieringen av följande verksamheter:
Botkyrka Socialförvaltning, Ekerö resursteam, Enköpings Lasarett, Fertilitetscentrum Stockholm,
Fältassistenterna i Stockholm och Sundbyberg, Håbo kommun – avdelningen för hälsa och livsmiljö, Karlstad Barn- och ungdomsförvaltning, Riksdagsförvaltningen, Sundbybergs och Vallentunas och elevhälsa, Skiftinge Vårdcentral, Stockholm stads boende- och behandlingsenhet,
Tallgårdens äldreboende, Tiangruppen, TioHundra, Uppsala västra fritidsgårdar, Vibor stödboenden, och Ådala skola.

Skolinformation

Från och med juni 2015 har RFSL Stockholm tvingats lägga ner skolinformationen. Intresset från
skolor har stadigt minskat under de senaste åren. Som en följd av detta har skolinformationen
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inte burit sig själv ekonomiskt och RFSL Stockholm har tvingats prioritera andra verksamheter
för ungdomar.

Bakgrund till nedläggning

Under åren 2007 till 2014 har skolinformationsbokningarna minskat drastiskt, trots satsningar
från RFSL Stockholm sida i form av förändring av upplägget av skolinformationen, ökade insatser rörande information ut till skolorna och dess rektorer i form av brevutskick, e-postutskick
samt telefonsamtal. RFSL Stockholm har under denna period arbetat strategiskt med att hitta
vägar för att få skolinformationen att fortsätta. Skolinformationen har bland annat sänkt priserna
för skolorna inom Stockholm stad och tagit fram paketlösningar för de skolor som bokar flera
skolinformationslektioner. Trots ökade insatser har antalet bokade skolinformationslektioner
sjunkit drastiskt, från 2008 då det var 448 skolinformationslektioner och cirka 14 000 elever/personer under året som tog del av lektioner till år 2014 när det genomfördes 47 skollektioner och
cirka 1 650 elever/personer som under året tog del av lektioner.
RFSL Stockholm har under åren i dialog med skolorna märkt att många av skolorna har en begränsad budget för externa utbildningar. Det har även varit tydligt att det är svårt att genomföra
något utanför de kärnämnena som är kopplade till de nationella proven. RFSL Stockholm tror
utifrån detta att minskningen av antalet skolinformationslektioner beror på bristande resurser
och hur skolorna är organiserade idag. Den drastiska minskningen av bokade skolinformationslektioner ledde därför fram till beslutet att per den sista juni 2015 lägga ned RFSL Stockholms
skolinformation. RFSL Stockholm fortsätter dock sitt arbete med skolorna, eleverna och lärarna
genom projekt och övriga utbildningar.

Statistik

Totalt genomfördes 28 skolinformationslektioner under året, vilket är en minskning jämfört med
2013 (116 lektioner). Detta betyder att cirka 980 elever/personer under året tog del av våra lektioner. Av det totala antalet skolinformationslektioner gjordes 11 lektioner på skolor inom Stockholms stad och 17 lektioner på skolor i Stockholms läns övriga kommuner samt i Nyköping. 2015
var ett år då informatörsgruppen var liten men stabil. Sammanlagt informerade 8 personer inom
ramen för verksamheten.
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HBTQ
		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 nio år som Egalia har funnits. Dessa har namnet Egaliamodellen. I verksamheten
Egalia fungerar metoderna som en kvalitetssäkrare inför framtida satsningar och utmaningar.
Under 2015 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 3 ledare utbildade i Egaliamodellen. Genom Egalia erbjuder RFSL Stockholm en trygg, kontinuerlig,
gratis, drogfri och ledarledd mötesplats för hbtq-personer under 20 år.
Arbetet med Egalia uppfyller mål om att:
• Motverka och förebygga målgruppens psykiska ohälsa.
• Bryta etnisk och/eller social segregation.
• Utveckla målgruppens skapandekraft, demokratiska deltagande och deltagande i samhällsoch 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 deltagarna 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 nio år sedan som ett treårigt projekt av Arvsfonden. Sedan 2009 finansieras Egalia av tre förvaltningar inom Stockholm 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, även om mer
skulle behövas.

Statistik

Under 2015 har Egalia haft öppet 67 tillfällen med 2 731 besök varav 385 av dem var förstagångsbesök. I snitt har verksamheten besökts av 35 personer per kväll varav fyra av dem har varit första38

gångsbesökare. Nya vikarierande och ordinarie ledare för Egalia har rekryterats under 2015.
När det kommer till könsfördelningen bland förstagångsbesökarna är det en övervikt av personer
som definierar sig som tjejer, 44,2 % (jämfört med 50 % 2014). Antalet personer som definierar sig
som killar ligger på 19,6 % (jämfört med 21 % 2014) och personer med transidentitet uppkommer
till 13,2 % (jämfört med 3 % 2014) samt personer som uppger att de inte vet och/eller definierar sig
på andra sätt landar på 23,1 % (jämfört med 7 % 2014).

Aktiviteter

Egalias verksamhet bedrivs i RFSL Stockholms lokaler men under 2015 har Egalia även arrangerat och/eller deltagit på aktiviteter utanför Egalias rum.

Besök och gäster

Egalia har under året tagit emot besök från bland andra ungdomsverksamheten G.I.A Gays in
Angered. Egalias besökare arrangerade tillsammans med ledarna en speed-friending där deltagarna fick utbyta erfarenheter och möjlighet till att knyta nya kontakter.
Under året har Egalia fått besök av RFSU som i samband med Fanzingo hade ett projekt som gav
möjligheten till Egalias besökare att själva skapa filmer. Egalia har fått besök av Historiska Museet som berättade om arbetet och projektet Unstraight perspectives som handlar om att synliggöra
hbtq-personer.

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 sex-tänk hos målgruppen. Förutom att ledarna i samtal med ungdomarna
som rör sex och relationer alltid har med ett säkrare sex-perspektiv så arrangerar Egalia sedan
fem år tillbaka varje termin en Snacka-Sex workshop. Dessa hålls antingen av några av Egalias
ledare eller av en utomstående person som arbetar med sexualhälsa. Antalet besökare har varit
ca 10-15 per termin.
Caro Wikbro Carlén höll en kort presentation om RFSL:s projekt Test Point som erbjuder hivtest
med snabbt provsvar till män som har sex med män och transpersoner oavsett sexuell praktik.
Under hösten anordnades en heldagskonferens för Egalias fritidsledare. Konferensen gav tillfälle
för diskussion, fördjupning och utveckling av Egalias metoder och stärkte relationerna i arbetsgruppen. Egalia har fortsatt satsningen att göra Egalias rum än mer demokratiskt genom att uppmärksamma en förslagslåda 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. Egalia har något som kallas för Filosofiska Rummet där besökarna tillsammans med ledare bestämmer tema för fördjupning och samtal.

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 utbildning med fokus på
kunskap kring funktionsvariationer och tillgänglighet. Utbildningen är en del av RFSL och RFSL
Stockholms Funkisprojekt. Egalias ledare har även medverkat på en utbildningsdag om asyl- och
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flyktingfrågor som RFSL Newcomers höll i samt en utbildning från InterFem om antirasism och
sexism.

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 ett panelsamtal under Stockholm Pride på Pride Ung,
vilket blev tillfällen för erfarenhetsutbyte likväl en möjlighet att sprida verksamheten till allmänheten. Därtill är Egalia en källa för stöd och information, i form av studiebesök och samtal, till
verksamheter som är i behov av detta.
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 2015 av olika
aktörer. De vanligaste förfrågningarna kom från ungdomar som ville besöka Egalia, skolungdomar som ville skriva arbeten om hbtq-personer, journalister som ville intervjua Egalias besökare
samt fritidsgårdar och ungdomsmottagningar som ville göra studiebesök och få marknadsföringsmaterial om Egalia. Genom dessa kontakter såg Egalia till att sprida information och nå ut
med verksamheten till en bred målgrupp.

HBTQkojan

HBTQkojan.se är ett mentorprogram på internet där unga hbtq-personer i åldrarna 13-25 år kan
få en vuxen person med liknande erfarenheter att chatta med under en period om tio veckor.
Mentorskapet utgår ifrån metoder där följande perspektiv är ledande: normkritik, ungperspektiv,
lika-möter-lika, stärkande och tillgänglighet. I samtalen är det alltid den unga deltagarens livssituation som är utgångspunkten och fokus handlar om att synliggöra, bekräfta och stärka deltagaren.
Vid årsskiftet 2014/2015 gick HBTQkojan från att vara ett Arvsfondsprojekt till att bli en ordinarie
verksamhet inom RFSL Stockholm. Det har inneburit kraftigt reducerade medel och tjänsteutrymme. Från att tidigare ha varit två projektledare på heltid, har nu en projektledare lett verksamheten på 50 %. En konsekvens av detta har varit att antalet mentorer har minskat och antalet
deltagare som fått en mentor har blivit färre. Detta trots att behovet av en mentor hos målgruppen inte minskat.
Under 2015 har 35 unga personer haft en mentorskontakt på HBTQkojan. Verksamheten har under hösten varit tvungen att stänga sidan för nya konton på grund av bristande resurser.
I slutet av 2014 beviljades HBTQkojan medel från Arvsfonden för ett tilläggsprojekt inom HBTQkojan med fokus på tillgänglighet. Inom det projektet har följande gjorts:
• Anpassning av sidan för talande webb
• Utbildning av mentorer i lätt svenska för chatt
• Översyn av texter på webbplatsen för att förenkla språket
• Granskning av webbplatsen av Funka.nu med påföljande förändringar för att öka tillgängligheten
• Arrangerande av konferens på temat ”Tillgänglighet på nätet”
För mer information om HBTQkojan hänvisar verksamheten till metodmaterialet ”Mentorskap
på nätet bortom hetero- och tvåkönsnormer” samt till rapporten ”Inte längre ensam. – samtal från
HBTQkojan mellan 2012-2014”. Båda går att beställa genom att kontakta RFSL Stockholms kansli.
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Funkisprojektet

Den första juni 2014 startade RFSL Stockholm och RFSL Förbundets samarbetsprojekt Funkisprojektet med medel från Arvsfonden. I augusti började resterande tre projektmedarbetare och
arbetet började på allvar. Projektet är treårigt och nationellt.
Funkisprojekt handlar om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. Bakgrunden till projektet är förstudien Funkisrapporten …och aldrig mötas de två som RFSL Stockholm
släppte 2013 samt tidigare studier och erfarenheter kring hur normer tar sig uttryck inom olika
LSS-verksamheter (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), funktionshinderorganisationer i synnerhet och samhället i stort.
RFSL samarbetar med en mängd olika personer med erfarenheter av olika funktionsvariationer.
Det bedrivs även samarbete med åtskilliga funktionshinderorganisationer, LSS-verksamheter och
aktivister. Projektet består av flera olika delar, störst fokus är normkritiska utbildningsinsatser och
sociala mötesplatser för hbtq-personer som arbetar på daglig verksamhet och eller bor på gruppboenden.

Övergripande projektmål

RFSL och RFSL Stockholm vill med Funkisprojektet skapa bättre förutsättningar och bemötande
för hbtq-personer med erfarenheter av olika funktionsvariationer, både inom RFSL:s verksamheter, funktionshinderorganisationer och inom LSS-verksamheter.
Delmål
Projektets delmål är:
• Att RFSL-förbundet, RFSL Stockholm och RFSL Ungdoms kanslipersonal ökar sin kunskap
och förståelse kring normer om funktionsvariationer och tillgänglighet.
• Att normbrytande personer som är yrkesverksamma inom eller har rätt till LSS, RFSL och
funktionshindersorganisationer har ökade möjligheter att vara öppna på sin arbetsplats oavsett sexuell läggning, könsidentitet, funktionsförmåga, hudfärg/etnicitet eller religion.
• Att RFSL:s lokaler ses över och metoder och material får ökad tillgänglighet.

Utbildningsfokus
Utbildning för LSS-personal
Fokus vid de normkritiska utbildningarna är normer och rättigheter kopplat till hbtq och funktionsvariationer, med utgångspunkt i LSS-lagen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
för personer med erfarenheter av funktionsnedsättningar.
Under 2015 har Funkisprojektet slutfört referensgruppsarbetet och påbörjat arbetet med utbildningarna. Först testutbildade projektet tre verksamheter från referensgrupperna. Därefter reviderade projektet uppläggen och påbörjade de utbildningsinsatser som varit inbokade under hösten
2015.
Referensgruppen har bestått av verksamhetschefer, personliga assistenter, arbetsterapeuter, kuratorer och stödpersoner. Gruppen består av åtta personer. Under våren hade gruppen fyra träffar.
Under hösten 2015 har Funkisprojektet utbildat sex olika LSS-verksamheter under hösten, där
grupperna träffats vid två tillfällen i fyra timmar. Det har varit olika stora arbetsgrupper, allt från
personliga assistanser om en grupp på åtta anställda, till större dagliga verksamheter, boenden
och assistansföretag.
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Utifrån de svar projektet fått i utvärderingar av utbildningsinsatser är målgruppen mycket nöjda
med insatserna. Den stora majoriteten upplever att de har fått ny och förbättrad kunskap kring
hbtq-frågor om normer samt verktyg att använda inom den egna verksamheten efter genomförd
utbildning. Nedan följer några svar från utvärderingar:

Är innehållet i utbildningen användbart för dig inom din organisation?

Ögonöppnare, väckte nya tankar och frågor. Normkritik är en god påminnelse om vikten av
att reflektera kring invanda tanke-, och vanemönster.

Har du fått med dig några nya kunskaper/reflektioner från dagens utbildning?

Ja, bättre kunskap inom området, begrepp man känner till men alltid skönt att repetera
(även helt ny kunskap). Samt delen angående normer på vår arbetsplats. Blir väldigt tydligt,
och att vi har mycket att arbeta vidare med för att skapa en bättre arbetsplats, inom många
områden. Och alltid utvecklande och utmanande att reflektera kring sin egen verksamhet,
och roligt att försöka förbättra den. Bra och nyttigt med tankar som växer kring området,
behövs en ständig diskussion men blir lätt att man "fastnar". Skönt när det kommer utomstående inputs.
Av de 55 personer som svarat på frågan ”Kan du rekommendera utbildningen till andra?” svarar
50 personer att de skulle göra det.
Under hösten har Funkisprojektet arbetat fram en metodhandbok som är ett komplement till
utbildningen. Metodhandboken är faktagranskad av referensgrupper och kommer att tryckas i
januari 2016.
Utbildning för funktionshinderorganisationer
Utbildningarna är i första hand riktade till funktionshinderorganisationers kanslipersonal och
medlemmar. Fokus på utbildningarna är normer och rättigheter kopplat till hbtq.
Under 2015 har Funkisprojektet slutfört referensgruppsarbetet och påbörjat arbetet med utbildningarna. Först testutbildades två verksamheter från referensgrupper. Därefter reviderade Funkisprojektet uppläggen och påbörjade de utbildningsinsatser som blivit inbokade under hösten
2015. Referensgruppen har bestått av representanter från DHR – Förbundet för ett samhälle utan
rörelsehinder, Forum för funktionshindrade kvinnor, Synskadas riksförbund, Attention, Sveriges
dövas ungdomsförbund, Riksförbundet för social och mental hälsa samt Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Under hösten 2015 har Funkisprojektet utbildat tre olika funktionshinderorganisationer under
hösten, där grupperna träffats vid två tillfällen i fyra timmar.
Utifrån de svar Funkisprojektet fått i utvärderingar av utbildningsinsatser är målgruppen mycket
nöjda med insatserna. Den stora majoriteten upplever att de har fått ny och förbättrad kunskap
kring hbtq-frågor om normer samt verktyg att använda inom den egna verksamheten efter genomförd utbildning.

Är innehållet i utbildningen användbart för dig inom din organisation?

Ja, men det gäller att detta inte stannar inom kansli och delar av styrelsen. Fler aktiviteter
måste göras så att tänket får genomslag, även bland personer som i grunden var väldigt
skeptiska, för det finns. Jag tror exempelvis diskussionen om normer kan användas i många
andra sammanhang också, t.ex. kring attityden till personer med fler funktionsnedsättningar
eller till personer med utländsk bakgrund.
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Har du fått med dig några nya kunskaper/reflektioner från dagens utbildning?
Ja. Tycker diskussionerna gav mest. Jag ser hur många paralleller det finns till vår situation
som synskadade. Det kanske gör det lättare att föra ut kunskaperna i organisationen? För
det finns nog ett motstånd på vissa håll i organisationen, tyvärr.

Av de 29 personer som svarat på frågan ”Kan du rekommendera utbildningen till andra?” svarar
alla 29 personer att de skulle göra det.

Hbtq-hänget för personer med kognitiv funktionsnedsättning

Hbtq-hänget är en social verksamhet för personer som har rätt till LSS-insatser. Hbtq-hänget
uppstod efter att referensgruppen efterfrågade en social mötesplats för personer som bor på
gruppboenden och/eller arbetar på daglig verksamhet, då de ville ha en plats att snacka hbtq och
träffa andra med liknade erfarenheter. Verksamheten fokuserar på rättigheter, hbtq-frågor och
empowerment. Referensgruppen har bestått av personer som har insatser genom LSS. Det är sju
personer i gruppen.
Under hösten har Funkisprojektet haft tre Hbtq-häng på Reimersholmes dagliga verksamhets lokaler. Det blir fler och fler deltagare som hittar dit, vilket bevisas genom att den sista träffen i december hade tolv deltagare som fikade och snackade rättigheter och hbtq-frågor. Många uttryckte
att träffa andra hbtq-personer var något som verkligen behövdes.

Hbtq-handboken

Under hösten har Funkisprojektet skrivit en tipshandbok för att LSS-verksamheter så som dagliga verksamheter och boenden ska kunna starta hbtq-samtalsgrupper. Det har varit ett omfattande och viktigt arbete. Boken kommer släppas i januari 2016.

Interna utbildningsinsatser

De tjänstepersoner som arbetar på RFSL Förbundet, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom har
under våren 2015 genomgått en intern utbildning kring olika funktionsvariationer för att höja
kunskapen, kompetensen och skapa mer tillgängliga verksamheter. Föreläsare och utbildare som
anlitades var från olika organisationer och verksamheter inom funktionshinderrörelsen. Två
halvdagar genomfördes under våren med fokus på workshops och granskning av RFSL interna
tillgänglighetsdokument. Under sommaren och hösten har arbetet med RFSL:s tillgänglighetspolicy och handlingsplan fortsatt. Funkisprojektet har presenterat arbetet med detta under RFSL
Stockholms medlemsdag och för RFSL förbundsstyrelse.
I projektet ingår även att sprida kunskap om funktionsvariationer till avdelningar inom RFSL.
Under hösten har projektet besökt fem olika avdelningar.

Webbplats och sociala medier

Funkisprojektet har en Facebook-sida, där det kommuniceras vad som händer inom projektet
och andra relevanta händelser kopplat till projektets målgrupper. Sidan har i skrivande stund
340 gilla-markeringar. Facebook-sidan är kopplad till projektets webbplats www.funkisprojektet.
se där all information om projektets olika delar finns, samt en ord- och begreppslista. Hela webbplatsen är tillgänglig för uppläsningsverktyg, och det finns även information på lättläst svenska
och teckenspråksfilmer.

Övriga aktiviteter/externa möten
•

Projektet har vid två tillfällen föreläst för Stockholms habilitering, en öppen föreläsning med
fokus på anhöriga och en för deras personal.
43

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektet har föreläst om projektet på Örebros MR-dagar
Projektet har föreläst om projektet på studieförbundet vuxenskolan i Partille
Projektet har deltagit och föreläst om projektet vid flera tillfällen inom hbtq-certifieringen
Projektet har deltagit i olika referensgrupper som experter, bland annat på Linnéuniversitet,
Date-projektet, Forum skill och Så funkar sex.
Projektet har föreläst på RFSL:s förtroenderåd
Projektet har föreläst om projektet på Spring Pride i Eskilstuna
Projektet har föreläst om projektet på Gotland Pride
Projektet har deltagit på en SLL-konferens om funktionshinder
Projektet har deltagit på West Pride
Projektet har anordnat ett panelsamtal på Stockholm Pride, samt ett prova-på hbtq-häng.
Projektet gick även i paraden.
Projektet har haft möte med projektet Rätten att leva mitt liv
Projektet har deltagit på hiv-konferens för barn med kognitiva funktionsvariationer
Projektet har deltagit på internationella funktionshinderdagen
Projektet har haft en utbildningsworkshop för RFSL Förbundets utbildare

Projektet under 2016

Arbetet med Funkisprojektet fortsätter enligt projektplanen och avredovisning av det andra projektårets rapport inlämnas till Arvsfonden i april tillsammans med en ny ansökan för år tre. Nytt
beslut för nästkommande år kommer i juni.

Barn av vår tid
Bakgrund, syfte och mål med projektet

Barn av vår tid är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden. Projektet startade 1 april
2014 och kommer att avslutas 31 mars 2017. En stor del av det andra projektåret löpte alltså under
2015. Syftet med projektet är att stärka barn i regnbågsfamiljer/hbtq-familjer genom behovsstyrt
föräldrastöd till både föräldrar och andra viktiga vuxna i barnens liv. Projektet fokuserar på att
göra barnens situation bättre genom att skapa mötesplatser där de får träffa andra barn som lever
i liknande familjer. Fokus ligger även på att se till att hbtq-personer som är eller vill bli föräldrar
får tillgång till medicinsk, juridisk och praktisk information om föräldraskap. Projektet består av
tre olika delar, en utbildningssatsning, en webbplats (hbtqfamiljer.se) och verksamheter för målgruppen (en social mötesplats, föräldrakurser etc). Barn av vår tid har ett brutet projektår, vilket
innebär att vissa verksamheter inom det andra projektåret kommer att vara förlagda till vårterminen 2016.

Aktiviteter under året
Webbplats
Hbtqfamiljer.se - en webbplats för dig som är hbtq-person och är eller vill bli förälder, lanserades
under 2015 inom projektet. På hbtqfamiljer.se finns faktagranskad information kring praktiska,
medicinska och juridiska tillvägagångssätt för att bli förälder samlad. Innan projektår två är slut
kommer webbplatsen också att översättas till lättläst svenska, engelska, spanska och arabiska.
Webbplatsen är mycket efterlängtad och gensvaret från målgruppen (hbtq-personer som är eller
vill bli föräldrar) har varit väldigt stort. Webbplatsen har under 2015 haft ungefär 5 000 unika besökare. Webbplatsen lanserades den 24:e maj, då projektet hade en releasefest i RFSL Stockholms
lokaler som cirka 70 personer närvarade på.
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Sociala medier
En stor del av projektets målgrupp befinner sig på sociala medier. Det är därför självklart för
projektet att i stor utsträckning vara närvarande där. Till projektet finns därför både en gillasida
på Facebook (HBTQ Familjer) samt ett Instagram-konto (HBTQFAMILJER) knutet. I dagsläget
är det 1 000 personer som ”gillar” sidan på Facebook och 101 personer som ”följer” projektet på
Instagram. Båda dessa kanaler startades i maj, i samband med releasen av webbplatsen. Sedan
dess har 147 personer interagerat med projektet via Instagram och 314 700 personer har interagerat med projektet på Facebook.
Mötesplats för barn och vuxna i regnbågsfamiljer
För att barn i regnbågsfamiljer skall få träffa andra barn i liknande situationer som sig själva
arrangerar projektet mötesplatser. Till projektets mötesplatser kommer barn i regnbågsfamiljer
med sina föräldrar och andra viktiga vuxna. Under 2015 har projektet haft 14 mötesplatser och ett
15-tal familjer har närvarat vid varje tillfälle. Aktiviteterna under mötesplatsen har varierat under
året, då verksamheten har varit utomhus vid några tillfällen och inomhus i RFSL Stockholms
lokaler. Återkommande aktiviteter är pyssel, sagoläsning, sångstunder, biljardspel och fika. RFSL
Stockholms lokaler har under året barnanpassats så att säkerheten och tillgängligheten för målgruppen har ökat.
Stockholm Pride
Under Stockholm Pride arrangerade projektet en mötesplats för barn i regnbågsfamiljer, en
projektpresentation och en föreläsning om familjejuridik. Projektet närvarade även i RFSL:s tält i
Pride park. I Pride park svarade projektledare på frågor kring familjejuridik. Sammanlagt deltog
cirka 140 personer i dessa aktiviteter.
Föräldrakurs
För att ge hbtq-personer som är eller vill bli föräldrar praktisk och juridisk information inför ett
föräldraskap har projektet under året arrangerat föräldrakurser. Föräldrakurserna består av fyra
träffar där det vid respektive tillfälle gås igenom områden som berör hbtq-personers vägar till
föräldraskap. Sammanlagt har projektet under 2015 haft tre omgångar av föräldrakursen och 67
personer har deltagit i dessa.
Samtalsgrupp (stödjande verksamhet)
Inom projektet har det även funnits en samtalsgrupp för att fånga upp de personer som behöver
möta andra i ett mindre rum och prata om sina frågor inför ett föräldraskap. Grupperna leds av
en kurator och varje grupp träffas mellan 4-6 gånger. Under 2015 genomförde projektet både en
pilotomgång samt en efterföljande omgång av denna samtalsgrupp. Sammanlagt deltog elva personer i dessa grupper under året.
Nischade verksamheter
Inom projektet anordnas även nischade verksamheter utifrån målgruppens behov. Under året
har projektet arrangerat följande nischade verksamheter: en samtalskväll med Anna Malmqvist,
forskare på Linköpings universitet, på temat samkönat föräldraskap, en föreläsning om queert
föräldraskapande med Ulrika Dahl, forskare på Södertörns högskola samt en workshop med
gruppen Svar på tal. Svar på tal höll en workshop där deltagarna fick träna sig i verbalt självförsvar. Sammantaget deltog 70 personer i dessa aktiviteter.
Samarbeten
Projektets samarbetsorganisationer är: Nätverket för surrogatmödraskap (surrogat.nu), Diskrimineringsbyrån i Uppsala, Mödravårdsmottagningen Mama Mia Södermalm och Femmis –frivilligt
ensamstående mammor genom insemination/ivf.
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Projektet har under året samarbetat kring olika frågor exempelvis deltagande på våra föräldrakurser, skapande av ämnen till de nischade verksamheterna och opinionsbildning. Utöver detta
har projektet medverkat i följande möten och events under året: ett möte om föräldraförsäkringen på Socialdepartementet, en konferens på Södertörns högskola på temat reproducing justice,
ett möte på riksdagen inför den statliga utredningen om reglering av surrogatmödraskap i Sverige, deltagande i ett första möte kring att starta ett juristnätverk hos RFSL samt ett möte i nätverket för hbtq-kvinnors hälsa. Projektet har även skrivit en text om verksamheten till NELFA:s
(Network of European LGBTI Families Associations) årsrapport.
Utbildning
Inom projektet utbildas yrkesverksamma som på olika sätt möter projektets målgrupp (hbtq-personer som är/vill bli föräldrar och deras barn). Detta görs för att öka kunskaperna om hbtq och
föräldraskap hos de yrkesverksamma och därmed öka sannolikheten för att målgruppen får ett
gott bemötande i kontakten med de verksamheter som utbildas. Instanser som erbjuds projektets
utbildning är bland annat socialtjänsten, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och förskolor.
Under 2015 har projektet utbildat 534 personer. Utbildningarna är kostnadsfria under projektperioden.

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG)

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) är ett treårigt Arvsfondsfinansierat projekt
i samarbete med RFSL Ungdom som startade i januari 2014. Projektet arbetar stödjande och
stärkande med gymnasieelever som är engagerade eller vill engagera sig kring hbtq-rättigheter,
antirasism och genusfrågor. Det är ett projekt som engagerar både hbtq-ungdomar och straighta
cis-ungdomar i ett gemensamt arbete för en tryggare skolmiljö med fokus på begränsande normer.
De två första projektåren är nu genomförda och i och med att det tredje projektåret påbörjas går
också ägandeskapet av projektet över till RFSL Ungdom, men i fortsatt samarbete med RFSL
Stockholm. Detta sker som en naturlig följd av att NNSGs målgrupp också är RFSL Ungdoms
huvudmålgrupp. I och med detta kommer projektet även vidgas från att ha lokal anknytning till
Stockholm till att spridas nationellt. Detta har påverkat verksamheten under året i hur projektet
har utformat sin kommunikation, där en del är ett utökat arbete med sociala medier.

Sociala medier

Arbetet med att hitta en fungerande verksamhet som passar både elever och NNSGs projektidé
har fortsatt under år två och resulterat i att projektet än mer kommit att använda sig av sociala
medier för att stödja och uppmuntra elevers engagemang. Projektet har lagt en hel del tid på
att utveckla kunskap i arbete om sociala medier och hur projektet på bästa sätt kan använda sig
av dessa kanaler. De plattformar som projektet har valt att arbeta med är webbplatsen nnsg.se,
Facebook och Instagram. Webbplatsen fungerar som en informativ plattform om NNSG, där en
till exempel kan läsa om projektets fokusområden, se vad som är på gång inom projektet samt
anmäla intresse. Instagram är den plattform där elever själva får en röst för att berätta om deras
upplevelser av att befinna sig i en skolmiljö. Facebook i sin tur är en plattform där projektet kan
tipsa om artiklar, sådant som händer samt sprida information. På så vis hoppas projektet hålla sig
relevant och finnas tillgänglig för gymnasieeleverna.

Kampanjer

En del av NNSG:s arbete är att ordna kampanjer runt IDAHOT (International day against homobi and transfobia) och TDOR (Transgender day of remembrance). På grund av uppskjutet beslut
från Arvsfonden blev kampanjen kopplat till IDAHOT inte av. Däremot genomförde projektet en
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kampanjvecka kopplat till TDOR. Här använde projektet sig av våra sociala medier för att nå ut
och lyfta transpersoners situation. Genom sociala medier kunde projektet också följa vad elever
aktiva inom NNSG också gjorde på sina skolor för att uppmärksamma TDOR. Kampanjen har
tagits fram i samarbete med eleverna för att det skulle vara en kampanj som byggde på deras
önskemål och behov.

Sociala träffar

Att behöva träffa andra gymnasieelever för att utbyta erfarenheter och lära av varandra är en viktig del av NNSG:s arbete. Därför har projektet erbjudit skolgruppsträffar och nätverksträffar som
ett forum för nya och tidigare engagerade elever att träffa varandra. Träffarna syftar till att stödja
elevers organisering och ge fördjupad kunskap kring frågor som rör hbtq-rättigheter, antirasism
och genusfrågor.
Som en del i att säkerställa att NNSG fortsätter att vara ett relevant projekt för eleverna har
projektet kontinuerligt haft referensgruppsträffar. I år har projektet haft fokus på sociala medier samt kampanjer vid träffarna. Referensgruppen är en viktig del i att utforma projektet så att
NNSG utgår från ungdomars verklighetsbild, behov och skolmiljö.
Projektet har också deltagit på olika Pridefestivaler för att finnas på plats och då valt att finnas på
platser där målgruppen finns, som RFSL Ungdoms egna område vid Pride Park under Stockholm
Pride.

Uppstartskit

Under året har projektet jobbat fram ett material som kan skickas ut till de elever som ansluter
sig till NNSG. Detta material består dels av information om NNSG och kring hur en kan engagera
sig och jobba som en skolgrupp, men det består också av material i form av block, pennor, nyckelband, mappar och regnbågsflaggan. Detta kallas för uppstartskit.

Övrigt deltagande

Projektets huvudsakliga fokus är eleverna, men förutom att träffa dem har projektet även hållit i
en seminariepunkt under Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors konferens Hbtq i
skolan. NNSG deltog också på ILGA Europe i Bryssel i november som hade fokus på hbtq-organisationer i skolan.

Huvudsakligt tema

Under året har det huvudsakliga fokuset legat på antirasism vilket bland annat genomsyrat fortbildningar och föreläsningar där projektet till exempel var och såg föreställningen X samt hade
en föreläsning med Viktoria Kawesa. Projektet har också i samarbete med Interfem tagit fram
affischen ”Kort om rasismen i Sverige”.

Mål

Målet med NNSG är att genom att stödja de elever som vill arbeta mot begränsande normer på
sin gymnasieskola öka tryggheten i skolmiljön. I första hand för hbtq- och rasifierade personer,
men i förlängningen för samtliga elever.
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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.

Startgrupper

Startgrupper för homo-, bisexuella och queera personer är något som RFSL Stockholm har bedrivit sedan 1996 i syfte att verka identitetsstärkande och som social mötesplats. Det är en serie träffar där deltagarna har tillfälle att dela erfarenheter med varandra. Varje grupp är ledarledd och
håller på under fem veckors tid med en träff i veckan. Arbetet görs utifrån metoden peer-to-peer,
som innebär att lika lär lika, vilket RFSL Stockholm enligt erfarenhet vet fungerar i denna typ av
gruppsammansättning.

Startgrupp 25+

En av de två planerade Startgrupp 25+ har genomförts 2015 för personer över 25 år. Antalet deltagare var 8. Startgrupp 25+ som skulle gå av stapeln under hösten hade 6 personer anmälda men
kom att ställas in då flera av deltagarna fick förhinder med kort varsel.
I utvärderingarna kan RFSL Stockholm konstatera att de som fullföljt startgruppserien i hög
utsträckning får ut det de förväntade sig innan de började. RFSL Stockholm kan se ett behov
av liknande stödgrupper för hbtq-personer som är för gamla för Egalia 13-19 år och för unga för
startgruppen 25+. Det finns också ett behov av att uppdatera Startgruppsmetoden.
Några röster från deltagare i Startgrupp 25+:
”Detta var bra med Startgruppen; att få reflektera över sina sexuella identiteter och få kunna
prata i grupp samt ha olika övningar i grupp”
”Detta var bra med Startgruppen; öppen miljö, tid för eftertanke, högt i tak, alla deltagare
var bra på att lyssna på varandra”!

Transit

RFSL Stockholm har stor erfarenhet av att bedriva olika stödverksamheter för unga homo- och
bisexuella personer i syfte att verka identitetsstärkande och som social mötesplats. Föreningens
erfarenhet av att arbeta med denna typ av gruppstärkande metoder är att deltagarna får ökad
självkänsla och verktyg att hantera heteronormativa situationer som kan uppkomma i deras
vardag. Dock såg RFSL Stockholm att unga transpersoners behov inte uppfylldes i dessa verk48

samheter. Transit har vidareutvecklat startgruppsmetoden och anpassa innehållet till att stödja
transpersoner i sin identitetsprocess.
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. Under 2014 har föreningen drivit vidare Transit-grupperna med betydligt mindre medel från Stockholms läns landsting.

Transit Samtalsgrupper

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. Gruppen 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.
RFSL Stockholm har under 2015 fortsatt med spridning av materialet till andra sammanhang som
möter transungdomar, bland annat till olika ungdomsmottagningar som har hört av sig. Under
2015 rekryterades och utbildades två nya samtalsledare då de tidigare slutade. Detta ledde till att
RFSL Stockholm genomförde en samtalsgrupp under hösten med 11 deltagare i höstens.
Under 2013 etablerades ett samarbete 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. 2015
deltog även Louise Frisén från Astrid Lindgren.
Några röster från deltagare i samtalsgruppen:
”Jag har vågat vara mig själv under mötena och blivit modigare. Jag mår bättre och vågar ta
nya steg och känslan av ensamhet blir mindre”
”Att få lära känna folk som känner som mig”.”

Transit Stödgrupper

Många som genomgår en könsutredning och könskorrigering upplever det som något påfrestande
av många olika skäl. Flera 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 bedriver RFSL Stockholm stödgrupper 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.
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En viktig skillnad mellan stödgruppen och samtalsgruppen är den terapeutiska beredskapen
som finns i stödgruppen. Samtalsgruppen har mer fokus på förebilder och representation medan
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 2015 var
det 7 deltagare i vårens grupp och 8 deltagare i hösten grupp.
Några röster från deltagare:
”En plats där man kan känna sig trygg. Där man kan dela erfarenheter och få mycket fina
vänner.”
”Glädje, självacceptans, stöd, gemenskap. Att jag tagit mig själv på större allvar och med stöd
kunnat säga ifrån till andra.”

Mål

Målet med Transit är att minska ohälsan hos gruppen unga transpersoner genom att regelbundet
erbjuda stöd i form av samtals- och stödgrupper, vilket RFSL Stockholm enligt enkätsammanställningarna lyckats mycket väl med.
Genom verksamhetens alla delar har RFSL Stockholm stärkt målgruppens tilltro till den egna
förmågan och möjligheten att själva och tillsammans med andra kunna påverka sitt liv och se
möjlighet till inflytande i samhället. Samtals- och stödgrupperna kommer under 2016 fortsätta att
ges i RFSL Stockholms regi i mån av finansiering.
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ENGLISH
		SUMMARY
This is the directors report for RFSL Stockholm the year 2015. It has been a year like no other for
the association, both regarding external as well as internal events. It has been a year where the
blatant hatred has increased in society, something that has affected our members in general, and
in particular the LGBTQ individuals who have fled their country of birth for Sweden. We have
during the year become painfully aware that the progress made for LGBTQ individuals rapidly
can be erased if opinions and forces which do not respect human rights continue to gain public
support. We have done the utmost to offer the LGBTQ individuals in Stockholm a safe haven,
where racism and discrimination is not allowed, and where we continuously work to develop our
activities to provide tools for a more inclusive work both within the association and beyond.
Some of the important processes that have marked the work for the board have been a more
targeted political work, positioning on new issues and more effective internal processes. The
political work in the board has flourished with the creation of a political committee given the
task to prepare and handle political issues. This has enabled the board to start creating a political
program which will help the association to address issues that are important for its members.
2015 has been the year where members of the board have been visible in the media to a larger
extent than previous years; we have published three articles in major national media, and we
have received good traction on other political actions. During the year we have also been forced
to make tough decisions: we have had to close down the school information, but we have also had
to (hopefully temporarily) put the Girl party during Stockholm Pride on hold.
At the same time, the activities have been high and an essential part of RFSL Stockholm. These
activities are both stemming from voluntary work and projects that are funded by city, county
council and foundations. Our member groups continue to develop and grow, and our premises on
Sveavägen 59 are filled with activities most days and evenings of the week. We are proud that the
projects run are in demand, and to see how they influence and improve our association and all of
RFSL.
We look back at 2015 with several perspectives: we are determined to be an antithesis to hate,
racism and discrimination that take too much place in our everyday lives, but also with an awareness that we every day make a difference in the lives of LGBTQ individuals in this city with the activities we offer. So it is with pride we present this directors report of what has happened in 2015.
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