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2016 I BACKSPEGELN
Året som gått har varit händelserikt på många sätt. Under året har vi sett olika händelser som
påverkat Sverige. Den största förändringen har varit omdirigeringen i asylpolitiken, som gett
Sverige några av EU:s mest restriktiva asylregler. Detta har inte minst påverkat många hbtq-personers möjlighet att få asyl i Sverige. Hbtq-personer skickas tillbaka till länder där de utsätts för systematiska trakasserier, hot och våld. Det här är en oacceptabel situation. Samtidigt har vi sett flera
riksdagspartier göra helomvändningar i sin politik rörande migrations- och asylfrågor. Hatbrotten
ökade under 2015 och rasismen har blivit allt mer öppen, såväl nationellt som internationellt.
RFSL Stockholm har gjort sitt bästa för att erbjuda fristad och trygga platser för hbtq-personer i
Stockholm, öppna och inkluderande platser där vi alla respekterar varandra för de vi är. Diskriminering, rasism och främlingsfientlighet hör inte hemma i ett öppet och inkluderande samhälle
och måste bekämpas. RFSL Stockholm har under det gångna året samarbetat med RFSL Förbundet rörande de sociala aktiviteterna för Newcomers Stockholm, och under 2017 kommer RFSL
Newcomers Stockholm att vara helt en verksamhet inom RFSL Stockholm.

FÖRENINGENS
STYRE
Årets styrelse

Styrelsen 2016 har valts under årsmötet 13 mars 2016, samt under det extrainsatta årsmötet den 11
september 2016. Styrelsen har under 2016 bestått av följande personer:

Andrés Esteche
Ordförande

Peter Sidlund Ponkala
Vice ordförande

2016 var ett kongressår. Under kongressen lyckades RFSL Stockholm få igenom en rad frågor,
bland annat mer inkluderande arbete kring BDSMF-frågor inom RFSL.

Johanna Grant Axén

Föreningen har under året arbetat med att hitta nya former för föreningens verksamheter. Det
politiska påverkansarbetet har utvecklats och kontakter knutits med politiker i såväl staden som
landstinget. Föreningen har även uppvaktat politiker, som exempelvis ansvariga landstingspolitiker i fråga om assisterad befruktning för tjejpar. Föreningen har också under året lämnat in två
remissvar, samt arbetat med påverkan i fråga om analcancervård. Det politiska påverkansarbetet
kommer att utvecklas under nästa år. Samtidigt har föreningen börjat arbeta fram en kommunikationsstrategi för att effektivare nå ut med föreningens budskap.

Jenny Malmén

RFSL Stockholm har samverkat med olika aktörer i fråga om evenemang, varav ett par lyckade
exempel är lesbisk frukost, samt IDAHOT. Samverkansarbetet kommer att fortsätta och fördjupas
under nästa år. Föreningen har delat ut priser och ordnat olika evenemang, till exempel under
Stockholm Pride.
Föreningen har under året arbetat med lokalfrågan, där RFSL Stockholms behov setts över och
en kravlista över behoven har gjorts. Föreningens mångfacetterade samling av olika verksamheter ställer höga krav på RFSL Stockholms lokaler, som i dagsläget inte uppfylls. Lokalerna är inte
heller förenliga med RFSL Stockholms tillgänglighetspolicy. Föreningen har samtidigt under året
lagt ned Husbolaget, föreningens aktiebolag.
Under året har föreningen även hållit ett extrainsatt årsmöte, där nya styrelseledamöter valts för
att stärka styrelsens arbete och ersätta medlemmar som valt att lämna styrelsearbetet.
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Vice ordförande
Kassör

Fej Matti Ganebo Skantz
Sekreterare

Mats Christiansen
Ledamot

Patrik Eriksson
Ledamot

Åsa Öckerman
Ledamot

Zach Mirani
Ledamot

Samsiden Kahn
Ledamot
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Moa Björnemalm (RFSL Ungdom Öst)

Pablo Leiva

Thora L Norgård

Veronica Berg Hulthén

Yaminna Nefzi

Lina-Lea Zimmerman

Joanna Mellquist

Anna Nordqvist

Elin Danielsson

Sofie Wahlström

Noora Alsabek

Jojo Stenberg

Saga Becker

Isander Freiman

Sandra Johansdotter

Jenny Söderstrand

Jón Alaiwan

Lisa Ericson

Under året valde tre ledamöter på egen begäran att entledigas från sina uppdrag i styrelsen.
Dessa är Johanna Grant Axén, Samsiden Kahn samt Zack Mirani. Det extrainsatta årsmötet hölls
den 11 september 2016, där fyllnadsval till styrelsen förrättades och Thora L Norgård, Joanna
Mellquist, Yaminna Nefzi, Elin Danielsson, Noora Alsabek, Saga Becker, Sandra Johansdotter och
Jón Alaiwan valdes till styrelsen.

Emilia Mirani

Personal

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 2017!

Ledamot

Migrationskonsulent

Ledamot

Barn av vår tid

Ledamot

Barn av vår tid

Ledamot

Barn av vår tid

Suppleant

Administratör & medlemsgruppsansvarig

Suppleant

HBTQkojan

Suppleant

Utbildning & hbtq-certifiering

Suppleant

Egalia

Suppleant

Funkisprojektet

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

Sanna Frost

Verksamhetschef

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper

Maria Yvell

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper

Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Flera års varsam ekonomistyrning har gjort att föreningen nu har
en buffert, så som årsmötet 2013 beslutade, för att kunna hantera större intäktsminskningar på ett
ansvarsfullt sätt. Föreningen är bunden till vissa utgifter så som för personal och lokalhyra, som
endast kan påverkas på relativt lång sikt. Utifrån denna trygga ekonomiska grund satsade föreningen mer expansivt under 2016, med bland annat arvodering av ordförandeposten, i ett försök att
utöka medlemsantal, påverkansmöjligheter och intäkter.

Caro Wikbro
Hivprevention

Filip Garcia

Hivprevention

Nicklas Dennermalm

Trots detta har organisationen krympt under slutet av året, eftersom projekten HBTQkojan och
Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) avslutats. HBTQkojan har finansierats med
föreningens egna medel under året, så som beslutades vid årsmötet i mars, i förhoppningen att
RFSL Ungdom skulle finna vidare finansiering, vilket dessvärre inte lyckats. NNSG avslutades
planenligt då det var ett treårigt Arvsfondsfinansierat projekt.

Hivprevention

Olov Lindblad
Hivprevention
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Eftersom de statliga medlen, ur vilka RFSL Stockholm finner mycket av föreningens finansiering,
till hivpreventivt arbete halveras 2017 är det viktigare än någonsin att ha beredskap för minskade
projektbidrag.
Föreningens intäkter kan grovt delas in i fria inkomster (intäkter som föreningen kan bestämma
över hur de disponeras; till exempel medlemsavgifter och utbildningsintäkter) och bundna inkomster (bidrag för att utföra specifikt finansierade projektaktiviteter). Verksamheten är beroende av båda inkomsterna, men ju större andel fria intäkter, desto större handlingsfrihet har föreningen att välja vad som ska göras. Samtidigt är RFSL Stockholm beroende av föreningens status
som ideell organisation och bedriver inte affärsverksamhet. Projekten utgör den största delen av
föreningens arbete. Genom projekt kan föreningen göra stor nytta inte bara inom projektet, utan
också bygga upp viktig kompetens, samla erfarenheter och bidra till en god infrastruktur för all
verksamhet.

INTERNA
PROCESSER
Medlemsenkät

Vid årsskiftet 2015/2016 skickade RFSL Stockholm ut den tredje medlemsenkäten i ordningen. I
enkäten gavs alla medlemmar möjlighet att komma med åsikter om RFSL Stockholms verksamheter. Tyngdpunkten denna gång lades på att undersöka hur stor kunskap medlemmarna har
om RFSL Stockholms verksamheter. Detta för att se om RFSL Stockholm behöver tydliggöra och
bättre informera om vad föreningen gör.

Uppdatering av RFSL Stockholms strategiska plan

RFSL Stockholm har under 2016 arbetat med RFSL Stockholms strategiska plan, ”RFSL Stockholms strategiska plan 2015-2020”, som bland annat höjer ambitionen när det kommer till organisationens opinionsbildande arbete och påverkansarbete samt den stöttande och sociala verksamheten.
Vidare sätter 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 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

Föreningen har under 2016 arbetat med en tillgänglighetspolicy i de olika verksamheterna. Policyn har även fått stort genomslag i arbetet med lokalfrågan, där tillgänglighet är en viktig faktor.

Insamlingsarbetet

Under 2016 har föreningens insamlingsarbete skett främst genom medlemsvärvning, men även
genom att föreningen delat givarkampanjer på Facebook och Twitter. Föreningen har följt det
arbete som RFSL:s insamlingsstiftelse genomfört under året.

Lokal- och hyresfrågor

RFSL Stockholms lokalutskott har haft löpande möten under året för att bereda lokalfrågan och
fatta strategiska beslut rörande föreningens lokaler. Detta innefattar en översyn av dagens lokalanvändning. Utskottet har under året även arbetat med att ta fram en kravlista för föreningens
olika verksamheter, samt göra en prioriteringslista, där olika krav ställts mot varandra. I arbetet
har tillgänglighetskraven varit centrala.
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Föreningens nuvarande hyresavtal går ut 2017, vilket gör att lokalfrågan är högaktuell. Samtal har
förts med hyresvärd och fastighetsägare. I arbetet med nya lokaler har föreningen beaktat möjlighet att samarbeta kring lokaler med RFSL Förbundet och RFSL Ungdom. Dessutom har samtal
förts med RFSU Stockholm. Stockholms stad har också uppvaktats för nya lokaler.

Antirasistiskt forum

Kansliet har fortsatt att arbeta antirasistiskt internt bland annat genom ett antirasistiskt forum
där de diskuterat rasistiska strukturer och vithetsnorm i samhället, communityt och internt.
Bland annat var kansliet, och de från styrelsen som hade möjlighet, på utställningen ”internationell psykos!” på Mångkulturellt Center i Fittja som var inte bara rörande utan gav en enorm
eftertanke.

Evenemang och medlemsengagemang

Föreningen har under året påbörjat ett arbete för att engagera medlemsgrupper i allt högre utsträckning att stå som arrangörer för evenemang, till exempel under temadagar. På detta sätt kan
RFSL Stockholm genomföra fler arrangemang, samt ge medlemmar större möjligheter att engagera sig och vara delaktiga i det som händer i föreningen. Detta ger i sin tur medlemmarna möjlighet att påverka innehåll och utformning av olika evenemang. För att underlätta arrangemang
har styrelsen påbörjat ett arbete med att ta fram en checklista och handbok för medlemsgrupper.

KOMMUNIKATION
Medlemsbrev och medlemsutskick

Medlemsbrev har skickats ut per e-post fem gånger under året. Medlemsbrevet har innehållit
information om föreningens evenemang och projekt, inbjudningar och annan medlemsinformation, till exempel kallelse till årsmöten. Under året har fysiska utskick gjorts i samband med
årsmötet och det extrainsatta årsmötet.

Webbplatser

Föreningens webbplats är www.rfslstockholm.se. De inlägg som görs på webbplatsen handlar om
evenemang, kallelser, information om föreningens projekt samt inbjudningar till fester. Sidan
innehåller även information om föreningen, såsom medlemsgrupper, styrelse, personal et cetera.
Sidan har under 2016 haft 27 638 besökare, som totalt besökt sidan 67 399 gånger, vilket är en ökning i jämförelse med 2015 års siffror. Webbplatsen har administrerats av kansliet samt kommunikationsansvariga personer i styrelsen.
Föreningens engelskspråkiga webbplats, rfslstockholm.com, har uppdaterats så att föreningsinformationen stämmer, men något inlägg har inte gjorts sedan 2014, då webbplatsen togs fram.
Det här innebär att sidan ser ger ett inaktuellt intryck. Under 2016 har arbetet påbörjats för att ta
fram en plan för de engelskspråkiga sidorna. Rfslstockholm.com hade under 2016 1 203 besökare
fördelat på 2 714 besök.

Sociala medier

RFSL Stockholm har varit aktiv på Facebook och Twitter, där föreningen delat nyheter, rapporterat om evenemang och olika händelser. Föreningen har dessutom arbetat med medlemsrekrytering och insamling via sociala medier, samt annonserat tjänster och volontärer.
Under året har även olika evenemang publicerats som evenemang på Facebook. Föreningens Facebook-sida hade i slutet av 2016 4 834 följare, vilket är en ökning med 6,5% från föregående års 4 539
följare. Sidan administreras av personal på kansliet och av kommunikationsansvariga i styrelsen.
Twitter-kontot har även i år använts för att återpublicera poster från Facebook-sidan. Föreningens
Twitter-konto hade i slutet av 2016 1 893 följare, vilket är en ökning med 16% sedan 2015 års 1 633
följare.
Föreningen har under 2016 fortsatt med den strategi för sociala medier som slogs fast under föregående år.
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Medlemsvärvning

Under året har föreningen arbetat med medlemsvärvning vid större evenemang, både i föreningens egen regi och vid andra tillfällen. Särskilt lyckad har medlemsvärvningen varit under Stockholm Pride, samt Högdalen Pride.

POLITISKT
PÅVERKANSARBETE

Förutom medlemsvärvning på evenemang har föreningen arbetat med digital medlemsvärvning,
genom att göra reklam för medlemskap och olika kampanjer på sociala medier.

Under 2016 fortsatte RFSL Stockholm att arbeta med att stärka sitt politiska arbete och sina
kontakter.
RFSL Stockholm bedrev politiskt påverkansarbete under 2016 genom:
•
•
•
•
•
•

Samtal och debatt med representanter från Stadshuset.
Debatter, intervjuer och tal inom externa forum, såsom radio, forum et cetera.
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, samt
transpersoners rättigheter och behov.
Uppvaktning och samtal med politiker och verksamma inom landstinget gällande familjerätt
och vård, samt rätt till assisterad befruktning och syskonbehandling.

Orlando-manifestation

Den 12 juni 2016 dödade en person 49 personer och skadade 53 andra i ett hatbrott inne på Pulse, en gayklubb i Orlando, Florida, USA. Pulse hade Latinokväll och majoriteten av offren var
hbtq-personer av latinamerikanskt ursprung. Det var den största attacken och den dödligaste
våldsincidenten mot hbtq-personer i västvärldens historia. Dådet hade en stark påverkan på
hbtq-communities över hela världen.
RFSL Stockholm deltog i en manifestation på Sergels torg dagen efter massakern där bland annat
statsminister Stefan Löfvén, RFSL:s förbundsordförande Frida Sandegård och RFSL Stockholms
ordförande Andrés Esteche höll tal, läste en dikt och sjöng. Dagen efter arrangerades ett event
på Hyllan i RFSL Stockholms lokaler där communityt erbjöds en plats att sörja och finna kraft
tillsammans.

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 sverigedemokraten Jan Sjunnesson till en Prideparad
i området Järva i Stockholm, vilket även gjordes 2015. Då det var tydligt att ett mål med paraden
även i år var att skapa motsättningar mellan den lokala befolkningen och de som gick i paraden,
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skrev RFSL Stockholms ordförande Andrés Esteche tillsammans med RFSL Förbundet och RFSL
Ungdom en debattartikel där initiativet fördömdes igen.

Analcancer

Under våren kom information om att diagnostik och behandling av analcancer flyttas från Stockholm till Uppsala. Detta efter ett beslut i standardvårdflödet (ett sätt som används för att vården
ska ges likvärdigt över landet och att medicinskt bästa vård ges till de som behöver det). Analcancer är en sjukdom som i högre grad drabbar personer som lever med hiv, vilket är en grupp
som det finns fler av numerärt i Stockholm. Försök gjordes förgäves från RFSL Stockholm för att
påverka beslutet i denna fråga. En debattartikel skrevs i samarbete med flera organisationer som
Hiv-Sverige, Posithiva Gruppen, RFSU samt representanter för sjukvården och publicerades i
Dagens Samhälle den 23 maj.

FÖRENINGSAKTIVITETER

Remissvar

Möjligheten att lämna remissvar i olika ärenden inom den offentliga förvaltningen är viktig för
föreningens politiska påverkansarbete. Under 2016 har föreningen lämnat in tre remissvar.

AIDS-monument (Stockholms stad, KS 106-727/2016)

Styrelsen lämnade remissvar på M-motionen om ett monument över aidsepidemins offer. Svaret
var positivt men önskade att fler grupper – även förekommande bland RFSL Stockholms målgrupper – skulle vara representerade i monumentet och inte enbart gruppen män som har sex
med män (MSM).

Preventivt arbete för psykisk hälsa

Under våren sökte styrelsen kontakt med Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms stad
avseende satsningen på stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialdepartementet kommit överens om. Möten hölls med
representanter för staden, Kommunerna i Stockholms län (KSL) samt SLL under försommaren
och augusti. I slutprodukten som lämnades för KSL och SLL för beslut fanns flera punkter viktiga
för RFSL:s medlemmar med. Nu återstår att hålla ett öga på hur detta får genomslag.

Ett förslag till program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck(Stockholms stad, KS 155-1324/2016)

RFSL Stockholm har lämnat remissvar på Stockholms stads förslag till ett program för att minska
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Remissvaret författades tillsammans
med Brottsofferjouren. Föreningen tryckte på programmets feministiska och antirasistiska grund.

RFSL Stockholms utmärkelser

Under 2016 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

Regnbågspriset tilldelas personer eller organisationer som genom sina handlingar har utfört
något positivt för hbtq-communityt. För 2016 gavs Regnbågspriset till Lesbisk makt, för att de med
en bred och inkluderande definition och målbeskrivning har skapat välkomnande mötesplatser
för lesbiskt intresserade av alla olika varianter av kön, ålder, funktion, rasifiering eller inkomst.
Med sin ovilja att köna eller i övrigt tillskriva personer kategoriseringar, har Lesbisk makt blivit
en vägvisande föregångare med sin mångfacetterade verksamhet som likt en månghövdad hydra
av lesbiskt intresse ger utrymme för många olika slags sammankomster, meningsutbyten och informationsdelning. Det lesbiskt intresserade samhället har blivit avsevärt rikare av Lesbisk makts
verksamhet. Föreningen visar stor klarsynthet i sin insikt att lesbisk information och historia, så
som all annan information, mångdubblar sitt värde genom att spridas och delas.

Rosa Tisteln

RFSL Stockholms föga hedervärda utmärkelse Rosa Tisteln ges ut till personer eller organisationer vars handlingar har gjort något negativt för hbtq-communityt. Rosa Tisteln 2016 tilldelades
Regeringen, för att ha givit Sverige Europas mest begränsade asyllagstiftning.
Den nya lagen slår särskilt hårt mot hbtq-personer eftersom uppehållstillstånd inte längre ges i
kategorin ”Övriga skyddsbehövande”, som är den kategori som är aktuell för många hbtq-personer som söker skydd i Sverige. Endast ett mycket begränsat antal asylansökningar har gjorts i
kategorin ”Övriga skyddsbehövande” och regeringens målsättning att på detta sätt minska antalet
asylsökande uppnås således inte av denna förändring, men leder till oerhörd skada och lidande
för enskilda hbtq-personer och andra.

Gamla Hjältars pris

Priset 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.
RFSL Stockholms mottagare av Gamla Hjältars pris 2016 blev Birgitta Stenberg, för att hon beskri16
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vit och levt ett queert liv som brutit mot normer om tvåsamhet och samlevnadsformer. Birgitta
Stenberg var en författare och översättare, mottagare av Selma Lagerlöf-priset med motiveringen
att hon ”vågar möta världen och se utan att döma”. Med sin självbiografiska svit skrev hon om
sexualitet och uttryck som överskred samhällets normer.

Årets Eldsjäl

Årets Eldsjäl-priset tilldelas en aktivist eller volontär som genom sitt ideella engagemang har
gjort viktiga insatser för föreningen på antingen kort eller lång sikt. Utmärkelsen gick denna gång
till Kjell Öhman, en av RFSL Stockholms mest långvariga medlemmar som bland annat är en
ledande profil inom medlemsgruppen Gayseniorerna, och har haft hand om RFSL Stockholms
bibliotek i många år.

Kongress 2016

2016 har varit ett kongressår, dit RFSL Stockholm skickade 13 ombud. Innan kongressen hölls ett
uppsamlingsmöte där kongressens olika motioner gicks igenom och ombuden gavs möjlighet
att prata ihop sig. Kongressen blev för föreningens del lyckad, där RFSL Stockholm lyckades få
igenom flera av de punkter som lyftes till dagordningen, bland annat BDSMF-frågor. Föreningen
drev även på att förbundet ska tillåta ett terminsbaserat medlemskap. Det förslaget röstades dock
ned av kongressen. Föreningen bevakar fortsatt frågan, som förbundet lovade att undersöka till
nästa kongress.

IDAHOT

En av föreningens mest lyckade arrangemang under 2016 var kyssmanifestationen på Sergels
torg som arrangerades den 17 maj för att uppmärksamma International Day Against Homo, Bi
and Transphobia (IDAHOT). Eventet, samt den påföljande diskussionsstunden efteråt i föreningens lokaler, arrangerades av medlemsgruppen Dharma&Martia i samarbete med Amnestys
HBTQ-nätverk.

Stockholm Pride

RFSL Stockholm medverkade på flera olika sätt under 2016 års Stockholm Pride, både genom
verksamheter genom föreningens projekt men också genom initiativ av föreningens styrelse.

Pride House

Styrelsen hade i år tillsammans med medlemsgrupper och kansliet totalt 13 punkter i Pride House. Det är det största antalet punkter någonsin och föreningen konstaterar att samtliga var välbesökta och populära. Det var med andra ord en succé för RFSL Stockholm att vara välrepresenterat
i Pride House i år.
Under Pride House verksamhetstid under Stockholm Pride dök representanter för sverigedemokrat-initierade Järva Pride upp på Pride House efter sin demonstration, vilket provocerade queeraktivister. Det hela slutade med att ett antal queeraktivister blev avvisade från Pride House. Dagen efter gjorde representanter från RFSL Stockholm, RFSL Förbundet, RFSL Ungdom och RFSL
Göteborg tillsammans med queeraktivister en aktion på Pride House tak där deltagarna krävde
en förklaring från Kulturhusets ledning. I efterspelet till händelserna bjöd Stockholm Pride-organisationen in till samtal om trygga rum. RFSL Stockholm bidrog med förslag och erfarenheter.
RFSL Stockholm känner att Stockholm Pride har tagit till sig av situationen och kritiken, och gör
sitt yttersta för att förbättra tryggheten inför kommande festivaler.

Transkalendern

Den 25 juli släpptes Transkalendern 2017, fotograferad av Elisabeth Ohlson Wallin och med
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stjärnor som Aleksa Lundberg, Saga Becker, Heidi Ingensdotter, Frank Berglund och Kim Nygren. Utöver att fotograf och modeller ställde upp utan ersättning, bidrog även tidningen QX som
marknadsförde och sålde kalendern helt utan vinstintresse. Transkalenderreleasen på Bitter Pills
blev en stor succé och kalendern sålde bra under Prideveckan på RFSL Stockholms stånd i Pride
House. Den sålde även mycket bra på Transfesten under Stockholm Pride. Alla intäkter gick oavkortat till RFSL Stockholms projekt Transit.

Transfesten

Den 27 juli anordnade RFSL Stockholm tillsammans med föreningen Transfest Sthlm en Transfest på Bistro Sjöstad som blev en välbesökt succe. Detta inte minst för att Elisabeth Ohlson
Wallin körde fotosession på festen för alla transpersoner som ville modella och för att det var
olika performances med stjärnor som Yolanda Bohm och DJs som Andi Jonsson och Kim Nygren.
Festen lockade över 100 personer.

Newcomers 2016

RFSL Newcomers network have during 2016 had around 120-130 members in the Stockholm
group, which is the largest Newcomers group in Sweden. Members of the group are asylum
seekers, undocumented or newly arrived LGBTQI persons. The RFSL Newcomers network is a
volunteer-based network of RFSL. The two coordinators from the national office were during
the spring responsible for the administration of the network and together with the volunteers
they organized the day-to-day contact with Newcomers and the arranging of activities. The year
of 2016 has been a year of transitions for RFSL Newcomers Stockholm. The group, started by
RFSL Stockholm, has been a project within RFSL in the past, but during 2016 a process started to
change the structure to become a member group under RFSL Stockholm again. After the summer, the change in the structure led the volunteers to take an even more active part of organizing
the activities and the weekly meeting.
The RFSL Stockholm Newcomers network have provided a weekly schedule with a large range
of activities such as Swedish lessons, legal aid, psychosocial support, sports activities, housing
support, food support and social activities during 2016. The members of the group are also offered
a volunteer as a contact person to provide individual support. The individual support can include
contact with authorities, finding clothes, translating letters, help to find housing and accommodation, expand the social network and much more.
RFSL Stockholm has during 2016 continued to support Newcomers with the ability to freely use
rooms and space for meetings and activities. During the fall, the RFSL Stockholm premises have
not been enough and some of the Swedish lessons have been located at ABF instead. RFSL Newcomers has been an active and vocal member group supporting and volunteering at both Stockholm and Högdalen pride and many other social and political activities held by RFSL Stockholm.
RFSL Stockholm have during the year increased the focus on developing the political work to
support LGBTQ-asylum seekers in Stockholm and advocated for secure housing, safe spaces,
everyday support targeting LGBTQ asylum seekers and LGBTQ migrants in general.

Samverkan kring Newcomers

RFSL Stockholm har under 2016 haft ett fantastiskt samarbete med Stadsmissionen Stockholm,
Adolf Fredriks församling och ABF Stockholm gällande föreningens medlemsgrupp RFSL Newcomers Stockholm. Föreningen har genom samarbetet med Stadsmissionen fått boendeplatser åt
hemlösa medlemmar, luncher varje vecka på kyrkan och svenskklasser på ABF. RFSL Stockholm
har även fått ha volontärmöten på ABF när det har varit fullbokat i de egna lokalerna. Fryshuset
och Eriksdalsbadet har sponsrat föreningen med träningspass för Newcomers och Unga Klara
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har sponsrat med lokaler för events och gratisföreställningar. Föreningen har även haft samverkan med Amnestys HBTQ-nätverk.

Höstkonferensen i Halmstad

Föreningen deltog i RFSL:s höstkonferens, där RFSL Stockholm hade representation på Ordförandekonferensen, Newcomerskonferensen, Sexperternakonferensen samt Pridekonferensen.
Deltagandet gav föreningen möjlighet att arbeta med olika aktuella frågeställningar, samt gav bra
input till vidare arbete på olika plan. RFSL Stockholm deltog inte i avdelningskonferensen.

Högdalen Pride

Den 8 oktober 2016 arrangerade RFSL Stockholm en Pridefestival i Högdalen söder om stadskärnan. Syftet med arrangemanget var att visa vikten av att hbtq-frågor uppmärksammas i
Stockholms förorter och inte bara i innerstaden. Dagen innehöll bland annat paneldiskussioner,
sång- och dansuppvisningar samt filmvisning. Föreningen fick även många nya medlemmar under dagen. Högdalen Pride var en lyckad tillställning och cirka 270 personer valde att ansluta till
paraden som stolt gick genom Högdalen.

Temadagar

Under året har RFSL Stockholm likt tidigare år fortsatt att anordna temadagar med olika innehåll
relevant för föreningens målgrupper.

Transgender Day of Remembrance

Under Transgender Day of Remembrance den 20:e november deltog RFSL Stockholm i Transföreningen FPES ljusmanifestation på Medborgarplatsen, där ljus tändes och tal hölls.

Medlemsgruppsdagen

Den 27 november anordnade RFSL Stockholm en dag då ordförande, kassör, verksamhetschef
och medlemsgruppsansvarig fick träffa representanter från ett tiotal medlemsgrupper hos RFSL
Stockholm. Bland annat deltog Lambda IF, Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn, Transanhöriggruppen, Gayseniorerna, Golden Ladies, samt föreningens nya grupper Lesbisk bokklubben,
Queerdans och BiQuPan. Dagen gav möjlighet för grupperna att presentera sig och sin verksamhet för varandra, vilket ledde till ett stort intresse av de olika grupperna. Efter den gemensamma
lunchen höll kassören ett intressant föredrag om säkerhet och kommunikation.

Sociala aktiviteter

Likt tidigare år har RFSL Stockholm under året arrangerat ett flertal sociala aktiviteter med syftet
att erbjuda medlemmarna kostnadsfria och alkoholfria mötesplatser med god gemenskap utifrån
föreningens ramar.

Sommarfesten

Styrelsen och kansliet bjöd i slutet av vårterminen alla medlemsgrupper och medlemmar på
Sommarfest där deltagarna fick umgås och äta god glass från en glassbuffé. Det hölls även en
spännande musikquiz ledd av föreningens ordförande. Queersalsan stod för ett bejublat framträdande där festens deltagare sedan bjöds in att prova på att dansa.

Vinterfesten

Den 6 december höll RFSL Stockholm en stor fest som en markering av höstterminens slut, med
omkring 150 besökare. Det var styrelse, personal, medlemmar och förbundsordföranden som
deltog, men även representanter från Stockholm Prides styrelse närvarade. RFSL Stockholms ord20

förande öppnade med ett välkomsttal om att hbtq-communityt måste hålla ihop. Det var uppträdanden i form av sång och poesi och dans. Valberedningen pratade om vikten att nominera och
kandidera till nästa årsmöte och Eldjälspriset tilldelades gaysenioren tillika bibliotekarien Kjell
Öhman. Det bjöds på alkoholfri glögg, pepparkakor, lussebullar och annat gott. Festen bjöd på en
familjär stämning där alla kunde känna sig som hemma.

Gemensan jul

RFSL Stockholm har som tradition en uppskattad och välbesökt gemensam Rainbow jul på julafton, som är religiöst neutralt. I år förberedde en stor grupp volontärer ett till största delen hemlagat och nylagat julbord med traditionella och veganska inslag. Drygt 50 personer, nästan alla
medlemmar i föreningen, från yngre till äldre med rullator och många Newcomers deltog. Det
var livlig dans runt granen, glatt pratande, orientalisk dans och musiktextquiz på både svenska
och engelska. Texten Rainbow Heart till melodi Stilla Natt sjöngs som allsång och en spontankör
sjöng några sånger a cappella. Rainbow Jul fick medietäckning i och med att Radio Stockholm P4
bjöd in en gäst från styrelsen till direktsändning på julmorgonen.

Gaygympan

MEDLEMSGRUPPER
Under året har medlemsgrupper getts större möjlighet att arrangera evenemang i samband
med olika uppmärksammade dagar. Ett av föreningens mest lyckade arrangemang var kyssmanifestationen på Sergels torg som arrangerades den 17 maj för att uppmärksamma IDAHOT. Eventet, samt den påföljande diskussionsstunden efteråt i föreningens lokaler, arrangerades av medlemsgruppen Dharma and Martia i samarbete med Amnestys hbtq-nätverk.
Två av föreningens medlemsgrupper, Dharma and Martia samt Lesbians who tech, har valt att
lämna föreningen då de velat arbeta mer internationellt än vad RFSL Stockholm så som lokalavdelning kan hantera. Efter diskussioner med medlemsgrupperna, RFSL Förbundet och RFSL
Stockholm valde de två grupperna att fortsätta sin verksamhet självständigt från föreningen,
och är således inte längre medlemsgrupper. Under året har även medlemsgrupperna Hbtq och
Brädspelare, Nätverket Asexuell och ParaplyT lagts ner.
Nedan presenteras RFSL Stockholms medlemsgrupper samt deras verksamhet under 2016. Utöver de nedan presenterade grupperna finns även BiQuPan, Black Coffee HBTQ, Freebiebinder
Stockholm, HBTQ-npf-gruppen, Operabögarna, Pride of Color och Queerdans.

Aktivistgruppen

Under året har Aktivistgruppen varit vilande. Det har även beslutats att RFSL Stockholm ska
arbeta med att bygga upp en volontärsbas utifrån de projekt som föreningen har samlat in genom
sina olika projekt.

Bögbokcirkeln

Gaygympan välkomnar alla hbtq-personer och leds sedan höstterminen 2014 av Hans Robertsson
som varit gympaledare i olika sammanhang sedan 1982. Efter att deltagarantalet för Gaygympan
minskat under en längre tid har gruppen nu fått nytt liv efter att nya deltagare har rekryterats via
Facebook. Under hösten har deltagarantalet därför stigit avsevärt från den lägre nivån 6-10 deltagare per gympapass till mellan 15 och 20 personer. Gaygympan har sammanlagt cirka 30 aktiva
motionärer. Gruppen har kört ett 55 minuters medelpass varje onsdagskväll 19:00 i Friskis & Svettis lokaler på Sveavägen/Kungstensgatan.
Tanken med Gaygympans Facebook-grupp (med 90 personer listade) är att få till en fungerande
kommunikation mellan deltagarna och utveckla en gruppkänsla som på olika sätt kan stötta och
peppa deltagarna att fullfölja sina intentioner med att motionera samt rekrytera fler till gruppen
och RFSL. Den sociala biten är viktig för att hålla ångan uppe i gruppen. Förutom kommunikationen genom Facebook och maillista sker ett socialt utbyte i bastun efter träningen där delar
av gruppen har lärt känna varandra bättre. För att ytterligare stärka de sociala banden avslutade
Gaygympan terminen med samkväm hemma hos gympaledaren Hans Robertsson direkt efter
sista passet.

Gayseniorerna

Gayseniorerna är en förening homo- och bisexuella män från 60 år och uppåt. För närvarande
har Gayseniorerna cirka 140 medlemmar. Syftet med verksamheterna är samvaro och trivsel, och
att en ska kunna få nya bekanta på gamla dagar.
Under verksamhetsåret har Gayseniorerna haft åtta protokollförda sammanträden. Den 26 maj
arrangerade Gayseniorernas styrelse den traditionella vårfesten, denna gång i Lillstugan, Sollentuna. 31 seniorer hörsammade inbjudan. Den 16 augusti gjorde föreningen en utflykt till vikingastaden Birka på Björkö. 37 medlemmar deltog på resan. Den 14 december arrangerades den traditionella julmiddagen som samlade 68 gäster.
Därutöver har styrelsen arbetat med:
• Frågan hur Gayseniorerna kan förnya information till medlemmar och andra intresserade.
• Arkivering av Gayseniorernas handlingar.
• Att ordna en utställning av verksamheten i samband med Gayseniorernas 30-årsjubileum.
Styrelsen har representerat Gayseniorerna vid olika tillfällen. Kjell Öhman deltog på Vällingby
Äldrecentrums sammankomst den 31 mars. Kjell Öhman, Christiaan Hollander och Harry Bergström deltog även på RFSL Stockholms träff för medlemsgrupper den 27 november.

Bögbokcirkeln har träffats en gång i månaden under året på Side Track och i vanlig ordning
pratat bögböcker från bland annat Sverige, Norge, Italien och Singapore. Ungefär fem personer
brukar komma, både nya och gamla. Gruppens träffar annonseras som öppna Facebook-events. I
januari nästa år fyller cirkeln fem år och otroligt nog verkar böckerna aldrig ta slut.

Under hösten har ett par utomstående önskat träffa äldre homosexuella män för intervjuer.
Bland annat ville en studerande vid Linköpings Universitet veta mer om homosexuella mäns erfarenheter av 1980-talet. Stockholms läns museum och Unstraight museum önskade även få hjälp
med att dokumentera platser med anknytning till hbtq-rörelsen.

Flatpatrullen

Verksamheten har huvudsakligen bestått av kaféet ”Hyllan” i RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen 59. Under 2016 har seniorkaféet haft öppet 44 onsdagar med i genomsnitt 43 besökare. Efter
fikat har vanligtvis ett 20-tal seniorer fortsatt samvaron på en närbelägen pub. Under sommaren
kunde pratsugna Gayseniorer träffas på en annan pub i närheten.

Flatpatrullen har funnits i snart fem år och är en grupp för personer som identifierar sig som tjejer och transpersoner som gillar tjejer. Gruppen har cirka sex personer som organiserar träffarna.
Under 2016 har dock Flatpatrullen inte haft några träffar alls. Flatpatrullens grupp på Facebook
har nu över 599 medlemmar. Gruppen finns också som grupp på QX och har även ett eget Twitter-konto, Instagram-konto och en egen webbplats samt finns på RFSL Stockholms webbplats.
För tillfället är det Facebook-sidan och webbplatsen som är aktiv.
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Tisdagarna har innehållit olika verksamheter. Varannan tisdag har Gayseniorerna inbjudits till
kortare promenader med destination konsthall, museum eller liknande. Tisdagen därpå har
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fokus legat på att gå på eftermiddagsbio. Båda aktiviteterna har avslutats med konditori- eller
pubbesök.
Fredagar har varit baddagar, huvudsakligen på Liljeholmsbadet tills det stängdes efter sommaren, då verksamheten flyttades till Storkyrkobadet. Antalet badare har varierat mellan 5-15 personer.

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 144 personer. Golden
Ladies årsmöte hölls den 21 februari, där 40 medlemmar var närvarande. Protokollförda ledningsgruppsmöten har hållits vid tio 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 17:0019:00 med uppehåll under sommarperioden samt jul/nyårshelger. Under året har Golden Ladies
haft åtta temacaféer med inbjudna föreläsare. 15-20 gäster kommer regelbundet, något fler på
temacaféer, då cirka 35 personer deltar. Fester med dans och underhållning har hållits vid nio
tillfällen. Vid dessa tillställningar har 35-60 gäster deltagit. Vid fem 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 Pride, bangolfturnering, besök på utställningar, deltagande i paneldebatt på Stockholm Pride
samt på Växthuset Vällingby. Golden Ladies har även medverkat i en nätverksträff om hbtq-frågor
för uppsökare inom Stockholms äldreomsorg, i Hammarbyhöjden den 23 september.

Hbtq <3 BDSM

HBTQ <3 BDSMF bytte under våren 2016 ägare och kickade sedan igång årets verksamhet under
Stockholm Pride med en workshop/föreläsning om Impact Play för ett fullsatt Pride House. Inför
Stockholm Pride togs det fram en flyer med kort info om vad BDSMF är, tillsammans med medlemsgruppens syfte och kontaktuppgifter.
Under hösten har medlemsgruppen smugit igång verksamheten med två workshops, en om vad
BDSMF är och en om flogging. Båda tillfällena var besökta av cirka 15-20 personer och har varit
mycket uppskattade.

Lambda IF

Lambda IF är RFSL Stockholms egen idrottssektion. Lambda IF bedriver idrott i följande grupper: Volleyboll (mixat), Fotboll (tjejer) och Gympa (mixat).
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. Gympan bedrivs i Friskis & Svettis lokaler med ett eget
pass och egen ledare (mer information om Gaygympan ovan).

Lesbiska bokklubben

I december 2016 startades den Lesbiska Bokklubben och blev en medlemsgrupp i RFSL Stockholm. Bokklubben läser böcker av lesbiska författare och/eller med lesbiska teman. En första träff
planerades för januari 2017. Gruppen fick en mailadress där den kan nås via RFSL Stockholm och
en Facebook-sida skapades där en via event kan hålla sig uppdaterad på kommande träffar och
aktuell bok till dessa.
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Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn

Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn är en medlemsgrupp i RFSL Stockholm och 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.
• Med att öka kunskap, förståelse och acceptans i omgivningen för hbtq-barn och deras familjer.
• För att tillsammans förändra och påverka negativa attityder och fördomar i samhället.
Nätverkets arbetsgrupp har under 2016 haft tio träffar under året där arbetsgruppen har planerat
och samordnat nätverkets arbete. Cirka tolv personer har deltagit i arbetsgruppen. Det huvudsakliga arbetet har rört planering inför Pridefestivalen, men även planering av temakvällar, genomförandet av studiecirkel under höstterminen, fördelning av kontakter med de personer som
vänder sig till nätverket samt planering av deltagande i olika evenemang.
Medlemsgruppen deltog i Stockholm Pride 2016, där gruppen 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, och för 2016 uppskattar gruppen att cirka 300-350 personer gick
med i gruppens del i paraden, vilket var ungefär samma siffra som året innan. Under Prideveckan
gästades tältet av utländska journalister som var på besök tillsammans med en representant från
Svenska Institutet. Några från nätverket deltog i ett panelsamtal ordnat av PrideChurch, S:t Jacobs
Kyrka. Gruppen blev även inbjudna att delta i Pride House i en paneldiskussion kring temat ”Vem
bestämmer i din familj?”. 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 mail.
Nätverket har under 2016 haft kvällar med temat hbtq-personer och deras familjer. Medlemsgruppen har bjudit in gäster, bland annat Saga Becker, Golden Ladies och även haft en musikkväll där Jon Bertelsen och Jan Hammarlund spelat. RFSL deltog även med en ABC-föreläsning
och efterföljande samtalsstund under året.
Under hösten har nätverket prövat ett nytt sätt att samla stolta föräldrar som känner att de vill
prata. Nätverket har då bjudit in till cafékvällar dit föräldrar kan komma utan föranmälan. Detta
har varit uppskattat och troligtvis kommer nätverket att utveckla detta koncept.
Föräldrar har under året per mejl hört av sig till nätverket för att få konkret stöttning som
hbtq-föräldrar. Någon ur medlemsgruppen har då utsetts som kontaktperson och haft kontakt
genom personliga möten, telefon eller mejl. At notera 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.”
Studiecirkel pågick från 31 augusti till 5 december med åtta träffar varannan måndag. Cirkeln leddes av tre personer från arbetsgruppen. Intresset för cirkeln var ovanligt stort detta år och antalet
deltagare var större än tidigare då 13 personer deltog i cirkeln. Det ökade intresset är framför allt
från föräldrar till transpersoner som söker kunskap och vill träffa andra föräldrar till transpersoner. Under cirkelns gång hade nätverket besök från RFSL, RFSL Ungdom samt hbtq-hälsan.
Övriga tillfällen fördes samtal med utgångspunkt i egna erfarenheter i hel eller delad grupp.
Medlemmar i nätverket har varit med i media under året. Bland annat har nätverket varit med
på Metros debattsida, lokaltidningen Mitti, och lokalradio. Nätverket har även deltagit i Roslagen
Pride, Pridefirandet i Visby och Högdalen Pride.
Nätverket har en Facebook-sida vid namn ”Stolta föräldrar till homo-, bisexuella och transbarn”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.
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Transanhöriggruppen (TAG)

Transanhöriggruppen (TAG) har nu funnits i tre år. Den bildades som en fortsättning på en samtalsgrupp för anhöriga, arrangerad av Transit-projektet inom RFSL Stockholm. TAG har under 2016
träffats i gruppen tre gånger på vårterminen och tre på höstterminen, alltså totalt vid sex tillfällen.
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 träffarna brukar vanligen vara mellan 20-25 personer. Totalt har
ungefär 100 personer visat intresse för gruppens verksamhet och får löpande del av TAG:s e-postutskick, främst i form av inbjudan till kommande möten.
De främsta skälen till att TAG träffas är att gruppen:
• Tycker att det har varit skönt att prata med människor som har snarlika erfarenheter.
• Vill lära sig mer om trans.
• Vill utvecklas i hur gruppen på bästa sätt kan vara ett bra stöd till anhöriga.
• Funnit varandras sällskap trevligt.
Vid flertalet möten har gruppen varit fullt upptagna med gruppens deltagare, men har också
under året haft besök av externa föreläsare, bland annat från polisens hatbrottsgrupp. Alla möten
har hållits i RFSL Stockholms föreningslokaler. En representant från TAG har under året också
deltagit i RFSL Stockholms medlemsgruppsdag den 27 november.

Transcaféet

Transcaféet är en trygg mötesplats för transpersoner som vill komma ut och många nya deltagare
kommer på träffarna. De är viktiga tillfällen för både öppna och hemliga transpersoner att kunna
känna sig accepterade och komma vidare i sitt liv. Transcaféet har fikaträffar en gång varje månad
utom i juli. I snitt har ett tiotal personer kommit varje gång. För en del har det varit första gången
de berättat om sin könsidentitet för andra. För många blir Transcaféet som ett första steg innan
de går vidare till utredning inom vården.

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 education-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 migrationskonsultation,
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 2016 har Sexperterna varit
ute i park 29 gånger, och under denna tid har informatörerna delat ut 4 900 kondomer och glid,
och haft närmare 150 samtal. Samtalen har i regel berört kondomer, hiv och Sexperterna.

Sexperterna Kinema

RFSL Stockholm sköter distributionen av gratis kondomer och glid till samtliga 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 2016 har RFSL:s minibar fortsatt att användas på samtliga videoklubbar. Under året har Sexperterna fokuserat på att tydliggöra utdelning
av kondomer i olika storlek för att belysa vikten av att hitta en kondom i rätt storlek. Detta har
gjorts genom att varje kondom fått en egen behållare med en text som beskriver just den kondomen. RFSL Stockholm har även sett till att det funnits informationsmaterial och affischer om
säkrare sex på samtliga klubbar. Totalt delades det ut 93 500 engångsglid och 208 224 kondomer
genom Kinema.

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
26

27

uppmuntrar till samtal med målgruppen. Kondombaren används med en fackindelad plexiglastopp, specialutformad för att demonstrera ett brett urval av kondomer, och arbeta med att sänka
de trösklar till kondomanvändning som består i bristande passform, storlek, eller latexallergi, och
i okunskap rörande hur kondomer bäst hanteras.

på frågor i Facebook-frågelådan har Sexperterna postat inlägg bland annat gällande PrEP, marknadsfört testning, kondomstorlek och livsstilsfrågor relevanta för målgruppen enligt Mary Poppins-metoden. Sexperterna på Facebook hade i december 2016 4 700 gillare och följare.

Utdelning av kit

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, och i två
versioner; en som riktar sig till män som har sex med män, och en som riktar sig till transpersoner. Under året påbörjades arbetet med att uppdatera alla versionerna till den nya grafiska profilen. Den nationella annonskampanj som RFSL Stockholm gör tillsammans med RFSL Förbundet
handlade 2016 om gonorré, och vikten av adekvat testning.

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
läggas ner i folks väskor och fickor. Varje kit innehåller två kondomer, två glid och informationsmaterial.
Under 2016 har Sexperternas informatörer varit ute vid 65 tillfällen och delat ut 50 000 kondomer
och glid till klubbesökare på Stockholms gayklubbar. Informatörerna har haft 1 100 längre samtal
om säkrare sex med målgruppen. Samtalen har främst handlat om kondomer, kondomanvändning, hiv/STI och Sexperternas verksamheter.

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 2016 funnits stationärt på fyra nattklubbar och fyra barer i Stockholm. Totalt under 2016 delades det ut över 220 000 kondomer och 91 000 engångsglid genom minibaren.

Stockholm Pride 2015

Prideveckan 2016 blev en period av intensiv aktivitet för Sexperterna Klubb och Park. Vädret var
fint och informatörerna var ute samtliga dagar i cruising-områdena Långholmen och Frescati.
Klubbverksamheten omfattade att informatörer besökte 21 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 Stockholm Pride.

Sexperternas kampanj 2016

Sexperternas kampanj för 2016 är en dejtingbok riktad till Gaykillar. Boken grundar sig på 22
djupintervjuer med gaykillar i olika åldrar och med olika erfarenhet och inställningar till dejting.
Boken har blivit mycket mer omfattande än vad Sexperterna först planerat och kampanjen har
därav blivit aningen försenad. Boken kommer att vara färdig 2016 men lanseringen tillsammans
med en digital kampanj sker i mars 2017.

Sexperterna.org

Eftersom tekniken och sociala medier är under ständig utveckling har Sexperterna valt att utveckla en ny plattform för sexperterna.org under 2016. Sexperterna har tagit fram en ny grafisk
profil med foton från communitypersoner samt gjort en stor utökning i antalet artiklar för att
ge webbplatsen en större bredd. Webbplatsen börjar nu ta form och kommer att lanseras senast
våren 2017. Sexperterna har under året tagit fram en struktur för hur verksamheten ska nå ut med
sitt budskap genom sociala medier samt driva trafik till webbplatserna.

Övrigt arbete online

Trycksaker och nationella annonser

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.

Röda paraplyet

Röda paraplyet har idag två grenar, dels webbplatser med säkrare sexinformation riktade till
sexarbetare och dels ett samarbete med Venhälsan på Södersjukhuset. I samarbetet ingår regelbundna möten och utbildning av ny personal för att säkerställa att kompetensen finns i hela
arbetsgruppen. Venhälsans input och erfarenhet kommer att tas till vara, likväl som input och
erfarenhet från personer med egen erfarenhet av att sälja sex.

RFSL Stockholms nionde Sexhälsokonferens

Sexhälsokonferensen är RFSL Stockholms metodlabb där Sexperterna under två dagar fokuserar på aktuella frågeställningar, tematiker eller målgrupper. Årets tema på Sexhälsokonferensen
handlade om PrEP och Sexperterna samlade nyckelaktörer från RFSL, Smittskydd Stockholm,
Venhälsan och andra organisationer. Syftet var att lyfta PrEP som preventionsmetod, utbyta
erfarenheter och diskutera kommunikation till målgruppen. Första dagen var öppen för alla
inbjudna och innehöll presentationer från Venhälsan, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet och Magnet i San Fransisco. Den andra dagen var en intern RFSL-dag och genomfördes i ett
workshop-format.
Till Sexhälsokonferensen producerade Sexperterna en artikelsamling med den viktigaste forskningen och styrdokumenten gällande PrEP. Två volontärer från Sexperterna tog anteckningar och
skrev en konferensrapport.

Hälsoträff för anställda inom RFSL samt övriga konferenser

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. I år var träffen i Malmö.
Sexperterna har också deltagit i det nordiska samarbetet för organisationer som jobbar med hiv
bland MSM, där konferensen i år var i Helsingfors.

Förutom webbplatserna jobbar Sexperterna även med Facebook och en Qruiserblogg. Gällande
Facebook har Sexperterna uppdaterat sin Facebook-strategi och uppdaterar flera gånger varje
vecka enligt de riktlinjer som satts upp. Förutom att marknadsföra Sexperterna Chatt och svara

Varannat år arrangeras Världsaidskonferensen och i år var den i Durban, Sydafrika. Sexperternas
fokus var att få ett uppdaterat läge gällande hiv men också ta in kunskap gällande PrEP, TAP och
annat relevant för Sexperternas arbete.
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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 hivpreventiva 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 2016 har informatörerna varit verksamma på huvudsakligen en arena: internetcommunityt
Qruiser, men även på Sexperternas gilla-sida på Facebook, och genom frågelådan på sexperterna.
org. Under året har Sexperterna Chatt varit online vid runt 160 tillfällen, vilket innebär att Sexperterna upprätthåller den tätare schemaläggningen från 2015. Informatörerna har haft cirka
1 200 kontakter med frågeställare ur Sexperternas målgrupper. 160 pass innebär runt 960 volontärtimmar med uppsökande verksamhet.

Testpoint

RFSL Stockholm har varit partner till RFSL Förbundets projekt för hivtestning utanför vården,
Testpoint, under andra och avslutande projektåret 2016. 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, Texas Sauna
och under sommarmånaderna på plats vid Frescati. Tjänsten har tagits emot mycket väl. Under
en stor del av året har personalen i Testpoint genom en samtalsenkät samlat in data till en utvärdering som Karolinska Institutet genomför under de första månaderna 2017. Under hösten har
forskarna från KI hållit fokusgruppintervjuer, som också kommer att vägas in i utvärderingen av
Testpoint.

MIGRATIONSRÅDGIVNING
RFSL Stockholms migrationskonsulent erbjuder stöd till hbtq-personer med migrantbakgrund samt deras anhöriga. Genom migrationskonsulenten bedrivs primär- och sekundärprevention, främst riktad till personer som lever med hiv och/eller andra STI-sjukdomar och som är
hbtq-personer med icke-svensk bakgrund. Detta sker huvudsakligen genom rådgivande samtal
om behandlingar samt läkarbesök på hivmottagningar, till exempel Venhälsan, Sesam City, Sesam Danderyd och Huddinge Sjukhus. Under 2016 genomfördes cirka 135 samtal om hiv/aids och
STI, varav cirka 99,9% berörde gruppen MSM. Migrationskonsulenten hade även 89 hälsosamtal
(med 83 män, 2 kvinnor och 4 transpersoner). Under 2016 har migrationskonsulenten fortsatt
samarbetet med Venhälsan, Posithiva gruppen (PG), Testpoint, Noak Ark, Sesam City och Huddinge Sjukhus, och har även varit på PG:s sommarläger för att stödja nyanlända hbtq-personer
som lever med hiv.

Individuella stödkontakter

RFSL Stockholms migrationskonsulent hade under 2016 kontakt med 226 personer, varav 169 män,
53 kvinnor och 4 transpersoner. Klienterna har varit från följande 52 olika länder runt om i världen:
Afghanistan, Albanien, Algeriet, Argentina, Armenien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Belarus,
Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Danmark, Ecuador, Egypten, El Salvador, Eritrea, Etiopien,
Gambia, Georgien, Ghana, Guinea, Irak, Iran, Kenya, Kuba, Libanon, Libyen, Marocko, Mauretanien, Mongoliet, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Peru, Rumänien, Ryssland, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Sverige, Syrien, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Uganda,
Ukraina, Venezuela och Zambia.
Av de 226 klienterna definierade sig 97 personer som homosexuella (89 män och 8 kvinnor), 42
personer som bisexuella (40 män och 2 kvinnor), 4 som transpersoner och 79 som heterosexuella
(32 män och 47 kvinnor). Medelåldern hos klienterna var mellan 30 till 39 år där 89 stycken män
och 19 stycken kvinnor var just i detta åldersspann. Totalt genomförde migrationskonsulenten cirka 696 personliga samtal under året (539 stycken med män, 151 stycken med kvinnor och 6 stycken
med transpersoner) och 970 samtal per telefon och e-post (591 stycken med män, 369 stycken med
kvinnor och 10 stycken med transpersoner). De personliga samtalen har handlat om asyl och migration (185 personer), psykosociala frågor (39 personer), hiv/aids (8 personer) och STI (8 personer).

Samarbeten

Migrationskonsulenten har under året samarbetat med:
• Röda Korset/Tortyrcentrum.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Socialförvaltningen för hemlösa.
Venhälsan.
Sesam Danderyd.
Huddingesjukhusets infektionsklinik.
Posithiva gruppen (sommarläger i Norrtälje, 14-21 augusti 2016).
Noaks Ark, testning och luncher till/för hivpersoner och deras anhöriga.
RFSL Newcomers och Newcomers Young.
Testpoint.

Migrationskonsulenten har utöver detta varit på olika konferenser och kurser under 2016 både i
Sverige och i utlandet. Dessa konferenser inkluderar RFSL:s behandlarträff och hälsoträff i Malmö den 5-8 april 2016, världsaidskonferensen i Durban den 18-22 juli 2016 samt dess förkonferens
den 16-17 juli 2016, Nordiska tjänstemansträffen i Helsingfors den 20-23 september samt Posithiva
Gruppens konferens ”Att åldras med HIV” den 28 november.

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. Under första halvåret var verksamheten dessutom förstärkt av en
timanställd. Vidare har flera anställda i verksamheten bidragit med sin spetskompetens inom
utbildningsverksamheten. Nytt för 2016 är att RFSL Stockholm erbjudit utbildning på plats i sina
lokaler riktad mot yrkesgrupper som arbetar på små enheter. En annan nyhet är att RFSL Stockholm anlitats inom Stockholms stads hbtq-diplomering.
Under året har uppdragsgivarna till stor del varit offentlig verksamhet. Skolpersonal, socialtjänst
och vårdpersonal tillhör de yrkesgrupper RFSL Stockholm har träffat i stor utsträckning. Även
fackförbund och ideella föreningar har sökt sig till RFSL Stockholm för utbildning. RFSL Stockholms utbildningsverksamhet har nått runt 1 100 personer under 2016.

RFSL-utbildning i Stockholm

Under verksamhetsåret 2016 genomfördes 38 utbildningstillfällen hos följande 32 uppdragsgivare:
Borgen fritidsgårdar, Botkyrka Kommun: Daglig verksamhet, Brottsofferjourernas årliga konferens, Congresso AB, Ekerö kommun: fritidsgårdar, Futuraskolan, Hotell- och restaurangfacket,
Huddinge Kommun socialtjänst, Indra tjejjour, Karolinska institutet: Kuratorskliniken, Laboratorieenheten, Neurologiska enheten samt Plastikkirurgiska enheten, Maria Fritidsklubb, Nacka
kommun: elevhälsan samt skolledare, Praktikertjänst, Röda Korsets folkhögskola, Scenkonst
Sörmland, Solna Stad: kompetensförvaltningen, Sophiahemmet, Stockholms stad: Språkcentrum
för modersmål och minoritetsspråk samt Södermalms stadsdelsförvaltnings äldreomsorg och
fritidsgårdar, Stockholms sjukhem, Stolta Föräldrar, Stockholms universitet: Genusvetenskapliga
institutionen, Sundbybergs stad, Viktor Rydbergs Samskola, Väsby tjejjour samt Östra Real.

Hbtq-certifiering och andra nationella uppdrag

RFSL Stockholm har under 2016 samarbetat med förbundskansliet kring Hbtq-certifieringarna.
RFSL Stockholm har varit delaktiga i hbtq-certifieringen av följande verksamheter: Dalarna
Ungdomsmottagningar, Enköpings kommuns fritidsgårdar, Enköpings lasarett, Falu kommuns
elevhälsa, Fertilitetscentrum Stockholm, Gävleborgs länsstyrelses ledningsgrupp, Håbo kommuns enhet för fritid och hälsa, TioHundra, Tiundaskolan, Uppsala norra fritidsgårdar, Vallentuna-Sundbyberg elevhälsa samt Västerås elevhälsovårdsteam.
Anställda på RFSL Stockholm har engagerats i andra nationella uppdrag för att bidra med sin
spetskompetens inom ramen för utbildningsverksamheten. Det gäller bland annat uppdrag på
Badmästarförbundets nationella konferens, Linköping och Västerås Pride, Skövde Kommuns
familjerätt och Östersund Familjecentral.
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Aktiviteter

Under året ställde Egalia till med en Youtube-festival, vilken blev väldigt populär bland besökarna. Ett ytterligare önskemål var att anordna en queer Halloween-fest, som blev skrämmande mysig. Exempel på andra uppskattade aktiviteter som genomförts under året är smyckesworkshop,
nagelstudio, musikquiz, stenciltryck, danceoke, lek- och övningsstunder och astrologikväll. En
återkommande och viktig aktivitet är det som på Egalia kallas för Filosofiska rummet, där deltagarna i ett avskilt och tryggare rum tillsammans med ledare får möjlighet att prata om sådant
som känns viktigt och berör just dem. Denna aktivitet genomförs med jämna mellanrum och är
omtyckt och visar sig ofta möta olika behov av samtal bland Egalias besökare. Denna bidrar även
till att stärka relationen mellan ledarna och besökarna.

HBTQ
		UNG
Egalia

Egalia är en fritidsverksamhet som riktar sig till unga hbtq-personer i åldrarna 13-19 år. Egalia
drivs enligt identitetsstärkande metoder som har formats och utvecklats inom verksamheten under de snart tio år som Egalia har funnits. Många av dessa återfinns nedskrivna i Egaliamodellen.
I verksamheten Egalia fungerar metoderna som en kvalitetssäkrare inför framtida satsningar och
utmaningar.
Under 2016 har Egalia hållit öppet två dagar i veckan under vår- och höstterminen. Öppettiderna
har varit måndagar och torsdagar mellan klockan 17:00-20:00, vilka har bemannats av minst tre
ledare utbildade i Egaliamodellen. Genom Egalia erbjuder RFSL Stockholm en trygg, kontinuerlig, gratis, drogfri och ledarledd mötesplats för hbtq-personer mellan 13-19 år.
Egalias vision är att öka psykosocial hälsa bland hbtq-ungdomar i Stockholm. Egalia har som mål att:
• Vara en trygg mötesplats för unga hbtq-personer.
• Hbtq-ungdomarna som besöker Egalia är stärkta i sina identiteter.
• Ungdomarna skapar verktyg för demokratiskt deltagande i samhälls- och kulturliv.
• Målgruppens tilltro till det egna värdet är stärkt och möjligheten att själva och tillsammans
med andra kunna påverka sin vardag och möjlighet till organisering.
Egalia är den största plattformen för hbtq-ungdomar i Stockholm som är alkohol- och drogfri
samt åldersreglerad. På Egalia samlas ungdomarna ofta kring pyssel och andra aktiviteter som
fungerar identitetsstärkande och synliggörande. Samtal är en viktig del i Egalias verksamhet,
pysslandet fungerar ofta som en isbrytare för de som besöker Egalia och gör det enklare för besökarna att berätta om saker som de inte vågar prata om någon annanstans. Aktiviteterna på Egalia
rör sig mellan allt från enklare pyssel som att lägga pärlplattor till att beröra djupare ämnen som
att samtala kring komma ut-processer.
Egalia bildades för snart tio år sedan som ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Sedan
2009 finansieras Egalia av tre förvaltningar inom Stockholms stad; Socialförvaltningen, Idrottsförvaltningen och Kulturförvaltningen. Egalia tar också varje år emot donationer och gåvor från
privatpersoner och andra organisationer som bidrar till verksamhetens utveckling och fortlevnad.

Statistik

Under 2016 har Egalia haft öppet 70 tillfällen med 2 109 besök varav 300 av dem var förstagångsbesök. I snitt har verksamheten besökts av 30 personer per kväll varav sju av dem har varit förstagångsbesökare. Tre nya vikarierande fritidsledare har rekryterats under året.
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Egalia har ägnat sig mycket åt kreativt skapande rörande konstnärliga uttryck, i form av att till
exempel jobba med olika former av konsthantverk. 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 arrangerar Egalia sedan flera år tillbaka varje
termin en Snacka-Sex workshop. Dessa hålls antingen av någon av Egalialedarna eller någon som
arbetar med sexhälsa på RFSL Stockholm eller RFSL Ungdom. Ungdomarna ges möjlighet att
diskutera sådant som är relevant för dem.
Egalias verksamhet bedrivs i RFSL Stockholms lokaler men under 2016 har Egalia även arrangerat aktiviteter utanför Egalias rum. Tillsammans besökte Egalia det nyöppnade hbtq-hänget
på Södergården i Södermalms stadsdel. Egalia tog del av Shake it Collaborations queera dansföreställning S.A.D på Turteatern, vilken många av besökarna uppskattade. Egalia erbjöd även
besökarna att gå och se Teaterhjältens föreställning Bit mig på Fria Teatern. På inbjudan av Kista
bibliotek fick Egalias ungdomar gå och se dokumentärfilmen Pearl of Africa med efterföljande regissörsamtal. Vid dessa tillfällen av utåtriktade aktiviteter har besökarna getts möjlighet att skapa
tilltro till och få en känsla av delaktighet i samhälls- och kulturliv, med hjälp av queera kulturuttryck.

Besök och gäster

Egalia har under året tagit emot besök från bland andra det nystartade hbtq-hänget Indigo i
Bromma, verksamheten PRISMA i Solna och Verdandi i Sundbyberg. Under året har Egalia även
fått besök av RFSL Ungdom som hållit i ett samtal om diskriminering, författaren Anna Ahlund
som hade högläsning och samtal utifrån sin nya bok Du, bara, projektet Nätverket för Normkritiska Skolgrupper som höll i en skrivarworkshop, Sexsnack-workshop och workshop om hiv i
samband med World Aids Day tillsammans med RFSL Stockholms sexhälsa, RFSL Ungdoms
Queera Animégrupp, Sveriges Radios ungdomsprogram 1000 modiga frågor och Kulturhusets
verksamhet LAVA som berättade och bjöd in till framtida samarbeten med Egalia.

Utbildning och nätverk

I syfte att utveckla Egalia är det av stor vikt att projektledaren och Egalialedarna får fortbildas
och håller sig uppdaterade inom relevanta områden. Viktigt är också att byta erfarenheter med
andra aktörer som verkar inom olika verksamheter. Egalia har därför deltagit i ett flertal seminarium och utbildningar. Exempel på detta har varit Nationellt centrum för suicidforskning och
prevention av psykisk ohälsas utbildning i att förhindra självmord, Family Labs seminariedag om
närvaro och empati i pedagogiskt arbete, Nationellt Kunskaps- och resurscentrum för barn och
unga med hivinfektions konferens om barn och unga med hiv, Nätverksträff för normkritiker och
Kulturrådets konferens om konst och normkritiskt arbete med fokus på antirasism.

Spridning

Egalia är en källa för stöd och information, i form av studiebesök och samtal, till verksamheter
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som är i behov av detta. Fler nyanlända ungdomar hittar till Egalia, genom bland annat RFSL
Stockholms migrationskonsulent, boenden för ensamkommande och kontaktpersoner. För att
fler ungdomar i behov ska kunna hitta till Egalia är det betydelsefullt att information om Egalia
når flera nivåer och genom olika kanaler. Egalia kontaktades regelbundet under år 2016 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.

Tiden med HBTQkojan har resulterat i att RFSL Stockholm har sett nya behov hos målgruppen
dyka upp. Därför har föreningen börjat med en ansökan om att tillsammans med medlemsgruppen Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn, som redan bedriver mentorskap för föräldrar, söka
projektmedel för att ges mer tid och resurser att stötta medlemsgruppen. RFSL Stockholm ser
att de samlade kunskaperna och erfarenheterna skulle kunna innebära mer stöd åt föräldrar och
anhöriga till transpersoner i Stockholmsområdet. Föreningen hoppas även att RFSL Ungdom
kommer att vara en samarbetspart i detta. Förhoppningen är att skicka in en ansökan till Arvsfonden under våren.

Exempel på media som under 2016 kommit i kontakt med Egalias besökare är SVT Utbildningsradion i ett samtal med Egalias transungdomar om transfrågor och Svenska Dagbladet Junior i ett
samtal om betydelsen av Egalia, vilket resulterade i en fin artikel i den tryckta tidningen.

Nedan följer en enklare sammanställning av de samtal som har förts på HBTQkojan under de här
fyra åren. För mer information, se även rapporten ”Inte längre ensam – samtal på HBTQkojan
mellan 2012-2014” som trycktes i samband med att HBTQkojan slutade vara ett projekt finansierat
av Arvsfonden.

HBTQkojan

Statistik HBTQkojan 2012-2016

HBTQkojan.se är ett mentorskap på nätet för unga hbtq-personer i åldrarna 13-25 år. Under en
period om 10 veckor kan en ung hbtq-person få chatta med en äldre hbtq-mentor om det som är
viktigt i deras liv. Verksamheten startade som ett finansierat projekt av Arvsfonden 2012 och har
efter projekttidens slut i juni 2015 finansierats med fondmedel och av föreningens egna medel. I
år togs beslutet att verksamheten inte ska fortsätta finansieras eller drivas av RFSL Stockholm. Istället står förhoppningen till att RFSL Ungdom beviljas medel så att organisationen kan återstarta
HBTQkojan. Verksamheten i RFSL Stockholms regi upphörde vid årsskiftet 2016/2017.

Sedan projektstart har 742 personer skapat ett konto på HBTQkojan.se. Av dem har 240 personer
haft en mentor och sammanlagt har 2 137 chattsamtal bedrivits vilket är ett snitt på nio samtal per
person. De vanligaste samtalsämnen för samtalen har varit kompisar, att komma ut, trans, könsidentitet, relationer, rädsla/oro, homosexualitet, kärlek och skolan.

Under 2016 har HBTQkojan drivits av en projektledare på 50% och runt 15 mentorer har varit aktiva.
Sidan har haft stängt stora delar av året och öppnats periodvis för att släppa in nya deltagare. Detta
för att inte som tidigare skapa en lång kö där deltagare får vänta i flera månader på att få en mentor.
Totalt 37 konton skapades under 2016. Av dem har alla erbjudits en mentor men bara 18 personer
har valt att ha en. Detta går att jämföra med 2015 då 196 konton skapades, 160 personer erbjöds en
mentor och endast 42 valde att få en mentor. RFSL Stockholm tror att den stora anledningen till att
så många inte hörde av sig beror på den långa väntetiden, då personerna skapar ett konto när den
är i behov av en mentor. När det sedan går flera månader, ibland över ett halvår är deras situation i
många fall annorlunda och många upplever inte att de är i behov av en mentor längre.

”Att få ha en plats där jag kunde prata öppet om, tankar och problem jag hade och om mina känslor. Att varje vecka ha den här platsen att fly till var skönt. Där visste jag att jag var accepterad.
Det var skönt att kunna prata med någon som har liknande erfarenheter som en själv och som
inte dömde en.”

Majoriteten av personerna som haft en mentor under 2016 har velat chatta om trans och könsidentitet. Av de som blev erbjudna en mentor men inte hörde av sig hade majoriteten valt att
chatta om bisexualitet och trans och könsidentitet.
Under året har fortsatta samtal med RFSL Ungdom pågått för att försöka flytta över verksamheten till organisationen. Det finns ett intresse men det har varit svårt att hitta en tydlig finansiär.
Under hösten sökte RFSL Ungdom pengar för att kunna drifta HBTQkojan.
I och med att HBTQkojan inte längre kommer drivas av RFSL Stockholm kommer föreningen att
ha en ”farvälfest” för mentorer och projektledare den 28 januari 2017. Alla 66 mentorer som under
dessa fyra år har varit aktiva på HBTQkojan har blivit inbjudna.
Kunskaperna och erfarenheterna som byggts upp inom organisationen genom arbetet med HBTQkojan kommer att tas till vara dels genom att RFSL Stockholm kommer att utveckla och börja ge
professionell handledning till personer som bedriver likabehandlingsarbete på sina arbetsplatser.
RFSL Stockholm kommer även att ta till vara det engagemang från volontärer som detta projekt
inneburit och jobba vidare med att vidareutveckla föreningens volontärverksamhet.
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Nedan finns ett flertal svar från deltagare kring vad de har tyckt har varit bra med HBTQkojan.se
(citaten är redigerade för att bevara anonymiteten hos deltagarna):

”Att få bestämma själv hur långt jag vill gå i samtalen. Det har gjort mig mer trygg i mig själv.”
Läs även HBTQkojans metodmaterial ”Mentorskap på nätet bortom hetero- och tvåkönsnormer.
Erfarenheter och metoder från HBTQkojan.se” för mer information om verksamheten.

Funkisprojektet

Den första juni 2014 startade RFSL Stockholms och RFSL Förbundets samarbetsprojekt Funkisprojektet med medel från Arvsfonden. Projektet är treårigt och nationellt. Funkisprojektet handlar om att uppmärksamma rättigheter för hbtq-personer med funktionsnedsättningar genom att
uppmärksamma normer kopplat till funktionalitet, 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 och funktionshinderorganisationer i synnerhet och i samhället i stort.
RFSL har inom projektet samarbetat med en mängd olika personer med erfarenheter av normbrytande funktionalitet, med åtskilliga funktionshinderorganisationer, LSS-verksamheter och aktivister. Projektet består av flera olika delar, där störst fokus ligger på normkritiska utbildningsinsatser och sociala mötesplatser för hbtq-personer som arbetar på daglig verksamhet och/eller bor
på gruppboenden.
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Övergripande projektmål

RFSL och RFSL Stockholm vill med Funkisprojektet skapa bättre förutsättningar och bemötande
för hbtq-personer med olika erfarenheter av normbrytande funktionalitet, både inom RFSL:s
verksamheter, funktionshinderorganisationer och inom LSS-verksamheter.

verksamhetslokaler. Det är mellan 7-10 deltagare vid varje tillfälle, både nya och återkommande
besökare. Hbtq-hänget är väldigt efterfrågat och många berättar att de längtar till träffarna och att
de har känt sig välkomna med en gång. Personal på boenden som projektet mött eller utbildat har
beskrivit verksamheter som livsviktigt och livsförändrande för målgruppen.

Delmål

Hbtq-handboken

Funkisprojektets delmål är att:
• RFSL Förbundet, RFSL Stockholm och RFSL Ungdoms kanslipersonal ökar sin kunskap och
förståelse kring normer om funktionsvariationer och tillgänglighet.
• Normbrytande personer som är yrkesverksamma inom eller har rätt till LSS, inom RFSL
och/eller inom funktionshindersorganisationer har ökade möjligheter att vara öppna på sin
arbetsplats oavsett sexuell läggning, könsidentitet, funktionalitet, hudfärg/etnicitet eller religion.
• RFSL:s lokaler, metoder och material ses över utifrån tillgänglighet.

Utbildning för LSS-personal

Fokus på projektets normkritiska utbildningar är normer och rättigheter kopplat till hbtq och
normbrytande funktionalitet med utgångspunkt i LSS-lagen och FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter för personer med erfarenheter av funktionsnedsättningar. Under 2015 slutfördes referensgruppsarbetet och arbetet med utbildningarna påbörjades.
Under 2016 har Funkisprojektet utbildat 37 olika LSS-verksamheter, varav projektet träffat grupperna två tillfällen i fyra timmar, vilket har resulterat i 74 utbildningstillfällen. Det har varit olika
stora arbetsgrupper, allt från personliga assistenter till dagliga verksamheter och boenden och
assistansföretag.
Utifrån de svar Funkisprojektet fått i utvärderingarna av utbildningsinsatserna 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. Drygt 95 % av de som svarat på utvärderingarna skulle rekommendera utbildningen.

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 2016 har
Funkisprojektet utbildat 18 olika funktionshinderorganisationer där projektet träffat grupperna
två tillfällen i fyra timmar, vilket är 36 utbildningstillfällen.
Utifrån de svar projektet fått i utvärderingarna av utbildningsinsatserna är målgruppen mycket
nöjda med insatserna. Den stora majoriteten upplever att de har fått ny och förbättrad kunskap
kring hbtq-frågor om normer. Nästan 99 % av de som svarat på utvärderingarna skulle rekommendera utbildningen.

Hbtq-hänget, sociala mötesplatser för personer med kognitiv funktionsnedsättning
som har rätt till insatser genom LSS

Hbtq-hänget för personer som har rätt till LSS-insatser uppstod efter att referensgruppen efterfrågade en social mötesplats för personer som bor på gruppboenden och/eller arbetar på daglig verksamhet och vill ha en plats att snacka hbtq och träffa andra med liknade erfarenheter.
Hbtq-hängen fokuserar på rättigheter, hbtq-frågor och empowerment.
Under 2016 har Funkisprojektet haft tio träffar med Hbtq-hänget på Reimersholmes dagliga
38

Funkisprojektet har haft releasefest för Hbtq-handboken, presenterat den på Skellefteå Pride,
spridit den till LSS-verksamheter över hela landet, och fått återkoppling om att minst två verksamheter använder den som underlag för att ha samtalsgrupper. Varje LSS-verksamhet Funkisprojektet har utbildat har fått minst två pappersexemplar av Hbtq-handboken och varje enskild
anställd som gått utbildningen får den som pdf. Utöver det har 42 externa personer, många forskare, lärare och andra LSS-verksamheter hört av sig angående Hbtq-handboken och fått den som
pdf. Hbtq-handboken har också blivit reviderad för att bli ännu mer lättläst. Denna nya uppdaterade version kommer att släppas i början av 2017.

Interna utbildningsinsatser

RFSL har tagit fram en tillgänglighetspolicy och påbörjat ett arbete med handlingsplaner för
tillgänglighet på förbundsnivå. Arbetet är förankrat i ledning och styrgrupp.
Tillsammans med ledningen har Funkisprojektet påbörjat arbetet med fördjupande workshopar
i tillgänglighetsarbete för RFSL Förbundets olika enheter för att ta fram åtgärder till arbetet med
handlingsplaner (detta fortsätter under 2017 med förbundet och RFSL Stockholm).

Lokaler

Under 2016 har ett intensivt arbete pågått för att hitta nya lokaler för RFSL Stockholms verksamhet. Där är ett av de tyngst vägande kraven att den nya lokalen ska vara tillgänglig för alla RFSL
Stockholms medlemmar, både nya och gamla.

Webbplats och sociala medier

Funkisprojektet har fortsatt aktivt arbetat med Facebook-sidan för projektet, där det kommuniceras vad som händer inom projektet och andra relevanta händelser kopplat till projektets målgrupper. Det är en välbesökt Facebook-sida som snabbt når ut med information till intresserade
av projektet. Facebook-sidan har cirka 640 gillare, men når fler via olika kampanjer.
Facebook-sidan är kopplad till webbplatsen www.funkisprojektet.se där all information om projektets olika delar finns, samt ord och begreppslista. Hela webbplatsen är tillgänglig för uppläsningsverktyg. Den finns även på lättläst svenska och längre textpartier finns som teckenspråksfilmer. Funkisprojektet har även ett Instagram-konto för Hbtq-hänget, vid namn hbtq_hanget.

Övriga aktiviteter/externa möten

Funkisprojektet har under året:
• Deltagit i olika referensgrupper med Projektet Teckna (RFSU), Så funkar sex (Forum SKILL),
samt Sex i rörelse (RFSU Stockholm).
• Deltagit och haft panelsamtal om projektet på RFSL:s kongress i maj.
• Deltagit och föreläst under RFSL:s höstkonferens i Halmstad under oktober för avdelningar
och Pride-arrangörer.
• Projektet har gått på Basföreläsning om intellektuell funktionsnedsättning.
• Deltagit på föreläsning om autism.
• Deltagit på frukostseminarium hos Lika unika.
• Deltagit på IFA debattforum.
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Deltagit på föreläsning hos Bosse råd & stöd.
Deltagit och haft workshop på konferensen Rätten till mitt liv med Kulturparken.
Deltagit genom projektets kommunikatör på Funkas tillgänglighetsdagar, som bland annat
tar upp frågor om tillgänglighet inom kommunikation och webb.
Deltagit och ställt ut på mässan Min fritid för personer med rätt till LSS.
Deltagit på träffar för nätverket Med lagen som verktyg, som uppmärksammar diskriminering
av personer med funktionsnedsättning.
Deltagit på Alter-konferens på Stockholms universitet om funktionshinderforskning.
Deltagit på frukostseminarium hos MIND, organisation för psykisk hälsa.
Deltagit på kurs hos Rättviseförmedlingen om sociala medier för ideella verksamheter.
Deltagit på Idrottsförvaltningens rapport om Fritid för vuxna med LSS.
Deltagit på utbildningsdag av ANOVA, (före detta Centrum för Andrologi och Sexualmedicin) på Karolinska Universitetssjukhuset om kognitiv/intellektuell funktionsnedsättning och
transfrågor.
Deltagit på heldagskursen Enigma, Kommunikativt samspel.
Deltagit, föreläst samt ställt ut på Stockholms stads metodmässa om ungas rättigheter och
förebyggande metoder mot diskriminering och rasism.
Föreläst via Skype för norska Unga rörelsehindrade.
Haft möte och studiebesök från norska organisationen Skeiv ungdoms funktionshinderutskott.
Besökt Skeiv ungdom i Oslo och föreläst om projektet.
Haft möte med sociologistudenter från Antwerpen, Belgien.
Haft studiebesök från Stockholms universitets genusstudenter i kursen Normkritisk pedagogik.
Haft möte med Socialstyrelsen om deras nya uppdrag att ta fram kunskapsstöd i hbtq-frågor.
Gått på grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd.
Arrangerat en nationell träff med tema tillgänglighet för RFSL Newcomers lokala projekt från
olika avdelningar.
Blivit intervjuade av olika media som Radio Total normal, Föräldrakraft samt Sveriges Radio
Klartext.
Anordnat och deltagit i panelsamtal på Stockholm Pride.
Haft flera olika aktiviteter för Hbtq-hänget under Stockholm Pride, inklusive rundvandring,
besök i parken och plakatverkstad.
Deltagit i Stockholm Prides parad under Funkisprojektet med deltagare från Hbtq-hänget.
Deltagit på Manifestation för LSS-rättigheter på internationella funktionshinderdagen
3 december.
Deltagit på Lika unikas seminarium om FN:s konvention för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i samband med utmärkelse till Lars Lööw.
Träffat RFSL:s avdelningar och hållit workshop i tillgänglighet.
Träffat RFSL:s avdelningar och hållit workshop i hbtq-hängets metoder.
Besökt följande Pridefestivaler: Skellefteå, Söderhamn, Luleå, Borås, Gävle.
Arrangerat släppfest för Hbtq-handboken på ABF-huset, där cirka 30 personer deltog.
Haft pedagogisk handledning för intern kompetensutveckling inom projektgruppen vid fyra
tillfällen.
Haft handledning för Hbtq-hängets underlättare, vid elva tillfällen.
Haft interna möten för att utvärdera och förbättra projektet, samt planering framåt.

Barn av vår tid

Barn av vår tid är ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet startade
1 april 2014 och kommer att avslutas 31 maj 2017. En stor del av det andra projektåret löpte alltså
under 2016 och det tredje projektåret kommer att fortsätta under 2017. Syftet med projektet är att
stärka barn i regnbågsfamiljer/hbtq-familjer genom behovsstyrt föräldrastöd till både föräldrar
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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. Barn av vår
tid ser även 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 (www.hbtqfamiljer.se) och verksamheter för målgruppen (en social mötesplats, föräldrakurser et cetera). Barn av vår tid har ett brutet projektår, vilket innebär att vissa
verksamheter inom det tredje projektåret kommer att vara förlagda till vårterminen 2017.

Webbplats

Hbtqfamiljer.se är en webbplats för människor som är hbtq-personer och är eller vill bli föräldrar, och lanserades under 2015. På hbtqfamiljer.se finns faktagranskad information kring praktiska, medicinska och juridiska tillvägagångssätt för att bli förälder samlad. Under 2016 har webbplatsen uppdaterats med en sökfunktion på sajten samt en översättningsfunktion genom Google
translate som gör att samtliga sidor är möjliga att läsa på alla de språk som Google translate har
tillgängliga. Webbplatsen är mycket efterlängtad och gensvaret från målgruppen (hbtq-personer
som är eller vill bli föräldrar) har varit väldigt stort. Webbplatsen har under 2016 haft cirka 18 000
unika besökare.

Sociala medier

En stor del av Barn av vår tids 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 gilla-sida på Facebook (HBTQ Familjer) samt ett Instagram-konto (HBTQFAMILJER) knutet. I
dagsläget är det 1 517 personer som gillar Facebook-sidan och 175 personer som följer projektet på
Instagram.

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 Barn av vår tids mötesplatser kommer barn i regnbågsfamiljer med sina föräldrar och andra viktiga vuxna. Under 2016 har Barn av vår tid haft 15 mötesplatser och ett 20-tal familjer har närvarat vid varje tillfälle. Aktiviteterna under mötesplatsen har
varierat under året, då träffarna har varit utomhus vid några tillfällen och inomhus i RFSL Stockholms lokaler. Återkommande aktiviteter är pyssel, sagoläsning, sångstunder, biljardspel och fika.
Den 30:e april firade projektet också International Family Equality Day (IFED) för första gången i
Sverige. Det är en dag som uppmärksammas över hela världen för att sätta fokus på barn i regnbågsfamiljer och deras föräldrar och viktiga vuxna. Detta är ett event som projektet kommer att
fortsätta att fira inom RFSL Stockholm framöver.

Stockholm Pride

Projektet kommer att avslutas i maj 2017 och därför var Stockholm Pride 2016 det sista Pride-firandet i Stockholm inom ramen för projekttiden. Projektet valde därför att slå på stort gällande närvaron under festivalen. Under Stockholm Pride arrangerade projektet tre mötesplatser för barn
i regnbågsfamiljer i en parklek samt två stycken föreläsningar. Den ena föreläsningen handlade
om transpersoners vägar till föräldraskap och den andra om hur föräldraförsäkringen fungerar.
Projektet hade en sektion i paraden med ballonger, vimplar, vattenflaskor, visselpipor, godis och
en stor banderoll. Inför paraden hade projektet en uppsamling och sammanlagt närvarade cirka
400 personer i projektets sektion i paraden.

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. Barn av vår tids föräldrakur41

ser består av fyra träffar där deltagarna vid respektive tillfälle går igenom områden som berör
hbtq-personers vägar till föräldraskap. Sammanlagt har projektet under 2016 haft tre omgångar
av föräldrakursen och 60 personer har deltagit i dessa.

Föreläsningar och temakvällar

Under året har Barn av vår tid arrangerat följande föreläsningar, temakvällar och en temadag
utifrån målgruppens behov.
Följande föreläsningar har genomförts:
• Familjejuridik med Lina-lea Zimmerman och Erik Mägi.
• Heminsemination med Fej Ganebo Skantz.
Följande temakvällar har genomförts:
• Två samtalskvällar om föräldraskap genom Surrogatarrangemang, den ena i samarbete med
Föreningen för surrogatmödraskap (surrogat.nu), den andra hade fokus på erfarenhetsutbyte
mellan personer som funderar på att bli föräldrar genom surrogat.
• Bostadsmarknaden ur ett föräldra- och hbtq-perspektiv med forskaren Marie Nordfeldt.
• Våld i nära relationer med RFSL:s brottsofferjour.
• European Sperm Bank berättade om sin spermiedonationsverksamhet.

Temadag

Den 1 oktober 2016 arrangerade projektet i samarbete med ABF Stockholm en temadag om hbtq
och föräldraskap. Ungefär 150 personer närvarade under dagen och följande personer deltog
genom att hålla föreläsningar:
• Anna Malmqvist – en föreläsning om lesbiskt föräldraskap utifrån sin senaste forskning.
• Anna Arvidsson – en föreläsning om surrogatgraviditet utifrån sin senaste forskning.
• Ulrika Dahl – en föreläsning om forskningsprojekt kring hbtq-familjer.
• Adoptionscentrum – en föreläsning om hur adoptionsprocessen för internationell adoption
ser ut för hbtq-personer.
• Lina-lea Zimmerman – en föreläsning om familjejuridik och en föreläsning om vägar till föräldraskap för transpersoner. Båda föreläsningarna gjordes utifrån boken Stjärnfamiljejuridik
- Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv.
• Suzann Larsdotter – en föreläsning på temat ”När skall vi ha tid att knulla då?” om sex och att
vara förälder.
• Ulrika Westerlund – en föreläsning om den familjepolitik hon varit med och arbetat fram
under sin tid som förbundsordförande för RFSL 2010-2016.

•

tion om projektet till de övriga RFSL-avdelningarna.
Projektet har skrivit en text om Barn av vår tid till NELFA:s (Network of European LGBTI
families associations) årsrapport samt lämnat synpunkter på Socialstyrelsens kunskapsstöd
av den särskilda prövning som görs inför assisterad befruktning med donerade könsceller på
kliniker i Sverige.

Utbildning

Inom projektet utbildar Barn av vår tid yrkesverksamma som på olika sätt möter hbtq-personer som
är/vill bli föräldrar och deras barn. Detta för att öka kunskaperna om hbtq och föräldraskap hos
dessa yrkesverksamma och därmed öka sannolikheten för att målgruppen får ett gott bemötande
i kontakten med de verksamheter som utbildas. Instanser som erbjuds utbildning är bland annat
Socialtjänsten, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och förskolor. Under 2016 har projektet bland annat utbildat familjerättsnätverket i Stockholms stad, Svensk Förening för Psykosocial
Obstetrik och Gynekologi (SFPOG), två BB-avdelningar på Södersjukhuset och RFSL Förbundets
utbildningsenhet. Utöver dessa har projektet också under 2016 gjort utbildningsutbyten med Storkkliniken och European Sperm bank i Köpenhamn samt Svenska Institutet. Under 2016 har Barn av
vår tid utbildat 722 personer. Utbildningarna är kostnadsfria under projektperioden.

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG)

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden
som genomförts i samarbete med RFSL Ungdom. Projektet startade i januari 2014 och avslutades
vid årsskiftet 2016/2017. Projektet har arbetat stödjande och stärkande med gymnasieelever som
är engagerade eller vill engagera sig kring hbtq-rättigheter, antirasism och genusfrågor. Det är ett
projekt som engagerat både hbtq-ungdomar och straighta cis-ungdomar i ett gemensamt arbete
för en tryggare skolmiljö med fokus på begränsande normer.
Projektet har nu avslutat sitt tredje och sista år. I samband med att projektår tre påbörjades gick
också ägandeskapet av NNSG över till RFSL Ungdom, men i fortsatt samarbete med RFSL Stockholm. Detta som en naturlig följd av att NNSG:s målgrupp också är RFSL Ungdoms huvudmålgrupp. I och med detta vidgades projektet även från att ha lokal anknytning till Stockholm till att
spridas nationellt.

Utöver detta har projektet medverkat i följande möten och events under året:
• Möten med nätverket Hbtq-kvinnors hälsa.
• RFSU:s firande av att ensamstående får bli föräldrar genom assisterad befruktning och möte
om förlossningsvården på Stockholms läns landsting.
• RFSL:s kongress i Malmö 6-8 maj 2016, där en föreläsning hölls och projektet spred informa-

Under året har projektet gjort följande:
• Genomfört tre kampanjer, två mindre med fokus på International Day Against Homophobia
(IDAHOT) och Transgender Day Of Remembrance (TGDOR). Utöver detta har projektet genomfört en större kampanj under hösten som gick under namnet #tryggskola.
• Kampanjen #tryggskola genomfördes tillsammans med elever i nätverket och samarbetsorganisationer, vilka är följande: Sveriges elevråd – SVEA, Peaceworks, Normbrytande rättigheter/
Ungdom mot rasism, Interfem och Antidiskrimineringsbyrån Uppsala. Kampanjen bestod av
kampanjaktiviteter för elever att genomföra på skolor och material till hjälp för att lyfta frågor
rörande antirasism, hbtq och jämställdhet kopplat till kampanjen. Under kampanjen skrevs
också en debattartikel i Dagens Samhälle där projektet lyfte skolpolitiska krav. Hela kampanjen avslutades med en elevledd konferens där elever lyfte bristen på trygghet som de ser i skolan. Inbjudna var skolpersonal, politiker och övriga som på olika sätt jobbar med skolfrågor.
• Fickhandboken #tryggskola togs också fram som en del av kampanjen #tryggskola. Detta
gjordes också i samarbete med elever i nätverket som själva skrev Fickhandboken utifrån den
samlade kunskap och information som samlats in under hela projekttiden. Fickhandboken
fick stort genomslag bland skolpersonal.
• Fyra nätverksträffar har genomförts. Vid dessa träffar samlades elever i nätverket från hela
landet under en helg. Dessa träffars syfte var att låta elever inom nätverket träffas och nätver-
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Samarbeten

Projektets samarbetsorganisationer är: Föreningen för surrogatmödraskap (surrogat.nu), Mödravårdsmottagningen Mama Mia Södermalm, Femmis – frivilligt ensamstående genom insemination/ivf och Fertilitetscentrum Stockholm. Barn av vår tid har under året samarbetat kring olika
frågor, exempelvis deltagande på projektets föräldrakurser, skapande av ämnen till temadagen
och opinionsbildning. Projektet har även samarbetat med ABF Stockholm under året och tillsammans med dem arrangerat temadagen kring hbtq och föräldraskap den 1 oktober i deras lokaler.

•
•
•

•

ka, utbyta erfarenheter samt lära sig mer om sina rättigheter i skolan och om NNSG:s fokusområden antirasism, hbtq och genus. Under årets träffar har tid också lagts på att jobba fram
innehållet och förbereda inför konferensen #tryggskola.
Fler skolgrupper har bildats under året. En skolgrupp består av flera elever på samma skola
som vill engagera sig för en tryggare skola.
För de elever som inte haft möjlighet att bilda en skolgrupp har de erbjudits möjlighet att
gästposta på projektets Instagram-konto @nnsgskola samt delta på nätverksträffar och vara en
del av arbetet med kampanjen #tryggskola.
I samband med att projektets spridning blev nationell började NNSG också mer aktivt att
använda sig av sociala medier för att nå ut till fler elever. Projektets plattformar för detta är
Instagram, Facebook och webbplatsen nnsg.se. På dessa plattformar har också en stor del
av projektets kampanjer skett. Instagram har också fungerat som en plattform för elever att
lyfta sin syn på skolan genom möjligheten att gästposta. Under början av året gjorde projektet
också om webbplatsen för att den skulle vara lättare att jobba med i samband med kampanjer
och informationsspridning av olika slag.
Övriga aktiviteter under året är att elever inom nätverket fick följa med till Almedalen för att
där lyfta frågor om en trygg skola, samt NNSG:s medverkan på Stockholm Pride Ung.

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.

Transit

Transit Stöd- och Samtalsgrupper är en verksamhet som bedrivits på RFSL Stockholm sedan
2010. Grupperna startade som en del av Arvsfondsprojektet ”Transit” som avslutades 2012. Sedan
dess har grupperna fortsatt att drivas med medel från Stockholms läns landsting. Alla grupper
hålls i dagsläget på svenska.
Stödgruppen riktar sig till unga transpersoner mellan 15-25 år som befinner sig inom transvården.
I Stockholm erbjuds transvård till både binära och icke-binära transpersoner. Om en har fått en
remiss skickad till ANOVA kan en delta i stödgruppen. Gruppen leds av två personer med terapeutisk kunskap. Syftet med stödgruppen är att skapa en trygg plats helt frånkopplad transvården
dit en kan komma och dela med sig av tankar och känslor som kommer upp i samband med att
en går igenom en könsidentitetsutredning. I och med att ledarna har terapeutisk kunskap kan de
fånga upp eventuell psykisk ohälsa hos individer i gruppen.
Samtalsgruppen riktar sig till personer mellan 15-25 år som funderar på eller vet att de är transpersoner och vill träffa andra likar att dela erfarenheter med. Gruppen leds av två personer som
är över 25 år och själva identifierar sig som trans och har gått igenom en process av att komma ut
som trans. Ledarna rekryteras noggrant och utbildas i Transitmetoden. Gruppens syfte är att stärka deltagarna och erbjuda dem ett tryggt sammanhang där de kan få vara sig själva. Grupperna
hålls efter metodmaterialet ”Transit – en samtalsmetod för att arbeta stärkande med unga transpersoner” som är framtagen av RFSL Stockholm.
Under 2016 har Transit stöd- och samtalsgrupper getts enligt verksamhetsplanen, en gång per
termin.

Stödgruppen

Under 2016 har 14 personer deltagit i stödgruppsverksamheten, varav sex personer på våren och
åtta personer på hösten. Grupperna leddes av Eva Hansson och Mats Wretås som båda varit med
sedan starten av stödgruppsverksamheten. Enligt Mats och Eva har årets grupper fungerat bra
och samarbetet mellan ledarna har varit mycket tryggt och givande. Ett önskemål har formulerats
av ledarna som handlar om att fånga upp de deltagare som mår väldigt dåligt och inte har något
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eget skyddsnät. Att vid dessa tillfällen kunna erbjuda enskilt samtalsstöd skulle kännas bättre för
ledarna. För detta ändamål ska ytterligare medel sökas vid vårens ansökan.
Efter höstens grupp beslutade Mats att han ska gå i pension och därför kommer RFSL Stockholm
att annonsera efter en ny ledare.

Samtalsgruppen

Under 2016 har 16 personer deltagit i samtalsgruppen, där tio personer deltog i vårens grupp och sex
personer deltog under hösten. Båda grupperna har varit fullbokade med 14 personer i varje vilket är
maxantal, men efter ett par träffar har antalet minskat till de personer som sedan utgjort grupperna.
Under 2016 har grupperna letts av Alexander Ringholm, Alex Fridunger och Xenia Klein. RFSL
Stockholm har även rekryterat en till ledare, Mario Brunesson, som hållit transitgrupper i Göteborg.
Detta för att ha en extra ledare standby om någon behöver ta en paus en termin. Alex Fridunger
slutade på grund av nytt jobb men har varit delaktig i att vidareutveckla metodmaterialet.

Citat från några av deltagarna om vad samtalsgruppen har gett dem:
”Jag har fått lära mig om andra och fått veta hur det blir i framtiden. Jag känner mig inte ensam
längre och mår mycket bättre.”
”Kärlek till mig själv.”
”Gemenskap, vänner, självförtroende. Insikt i andras relation till könsidentitet.”
”Känslan av att jag ändå inte är fel.”
”Jag tror det gjort så att det är enklare att prata om det utanför också.”
Nedan presenteras ett diagram över vad samtalsgruppen har gett deltagarna, baserat på 14 svar.

Statistik från årets samtalsgrupper

Deltagarnas genomsnittsålder har varit 20 år. Av de som angett att de är transsexuella var fem
transkillar och en person transtjej. Se diagrammet nedan för en fullständig presentation av deltagarnas könsidentiteter.

Deltagarna har fått reda på Transits verksamhet genom bland annat syskon och kompisar, Google, Unga vuxna psykiatrin, webbplatsen och Transformering/kurator.
Citat från vad några av deltagarna skrivit att de hoppas få ut av gruppen:
”En plats att känna sig trygg och säker i mig själv och ha roligt.”
”Få kontakt med lite ingångar till transaktivism och transcommunitys.”
”Vänner, stöd, glädje.”

Vidareutveckling Transitmetoden

Under året har RFSL Stockholm inlett ett arbete med att utveckla Transitmetoden. I det arbetet
har RFSL Stockholm bjudit in alla ledare som varit engagerade i Transit både i Stockholm och
på andra orter. En del av det nya materialet har testats under hösten, men det blir främst vårens
samtalsgrupp som kommer att använda det nya materialet i sin helhet. Därefter kommer det att
utvärderas och tryckas. Ändringarna rör främst tillgänglighet och att anpassa metoden efter gruppernas behov.

”Vänner som liknar mig, mer trygghet att vara mig själv, hur man ska hantera vissa svåra
situationer, få lära mig mer i allmänhet som är till hjälp, få prova vad jag är mest bekväm med,
utseende, namn, pronomen.”
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The lessons learned of 2016 will be critical when determining the future of the RFSL Stockholm
premises, and if a move is necessary.

ENGLISH
		SUMMARY

All in all, it has been a year with many positive and negative developments, which further emphasizes that 2017 will be a critical year for the future of the organization. We hope you will be with
us then, to ensure that we will continue to have an alive and vibrant organization willing to make
a change for the LGBTQ population of Stockholm.

The past year has been eventful in many ways for RFSL Stockholm. During the year, we have
seen different events that have affected Sweden immensely. The biggest change has been the
dramatic change of direction regarding the Swedish migration politics, which gave Sweden one
of the most restrictive asylum rules in Europe. This has severely affected the possibility for many
LGBTQ persons to seek and receive asylum in Sweden. LGBTQ people are now being sent back to
countries where they face systematic harassment, intimidation and violence. This is an unacceptable situation.
RFSL Stockholm has done its best to provide a safe, secure, open and inclusive haven for LGBTQ
people in Stockholm during 2016. Discrimination, racism and xenophobia have no place in an
open and inclusive society. Therefore, RFSL Stockholm has over the past year collaborated with
RFSL regarding the social activities for Newcomers Stockholm, and in 2017, RFSL Stockholm
Newcomers once again became a part of RFSL Stockholm.
2016 was a congress year for RFSL. During the congress, RFSL Stockholm managed to advocate
a range of issues, including more inclusive work within RFSL regarding BDSMF issues. During
2016, RFSL Stockholm has worked hard with political lobbying. That has resulted in the establishment of new contacts with politicians in both the city and county council. RFSL Stockholm
has directly advocated for the assisted reproductive rights for lesbian couples as well as raised
issues regarding anal cancer. We have also submitted three consultative responses regarding for
example mental health and violence within relationships.
RFSL Stockholm has collaborated with various actors in holding events such as a breakfast for
lesbians and a celebration of IDAHOT. We have also presented awards and organized various
events during Stockholm Pride.
During the year we have continued to work with and develop our HIV preventive measures
through our Sexperts project, which all in all handed out more than 400,000 condoms during
2016. This year has also been successful for other projects such as LGBTQ Families and the Accessibility Project (Funkisprojektet). We have also said goodbye to our school project NNSG and to
our long running mentorship program HBTQkojan.
An ongoing issue for RFSL Stockholm has during the year been the premises, where we have
created a list of demands on what needs to be improved with the current situation. The rainbow
of different projects and activities of RFSL Stockholm put a high demand on the premises, which
are currently not met and are also not in correlation with RFSL Stockholm’s accessibility policy.
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