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Inledning och politisk vision
2018 var ett intensivt år för RFSL Stockholm, som flyttade till nya lokaler, fick en ny verksamhetschef och en ny sambo i RFSU Stockholm. Nu när vi lägger dessa stora händelser bakom oss
kan vi fokusera på att hitta tillbaka till den stabilitet som organisationen behöver för sin fortsatta
utveckling. Ledordet för de kommande två åren är Vision 20/20, synskärpans motsvarighet till
perfekt syn. Med detta ledord menar vi att alla delar av organisationen ska fungera friktionsfritt
tillsammans och ge varandra draghjälp, att vi ska ha en bra och sammanhållen bild av verksamheterna och en tydlig uppfattning om vart RFSL Stockholm är på väg – och varför.
Politiskt står vi inför en intressant period där blockgränserna mellan partierna har suddats ut,
och där nya konstellationer och samarbeten förändrar spelplanen för civilsamhället, där RFSL
Stockholm är en betydelsefull, oberoende aktör, inte minst i arbetet med att minska diskriminering. Vi bidrar på ett handfast sätt till att skapa ett inkluderande och socialt hållbart samhälle.
Föreningen kommer under hela den nuvarande mandatperioden att uppvakta beslutsfattare i
Stockholms stad för att ge konstruktiv återkoppling och ställa tydliga krav på att aktivt arbeta för
en öppnare och mer inkluderande stad för alla som bor här, i linje med bland annat de globala
målen i FN:s utvecklingsplan Agenda 2030, men även i enlighet med stadens egna styrdokument. Vi har även planer på att utreda förutsättningarna för att starta verksamhet i ytterligare en
kommun.
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Fokusområden 2019 och 2020
Politiskt påverkansarbete

Vi ska satsa på att påverka Stockholms kommun och flera andra kommuner inom vårt upptagningsområde i fråga om hur de tar emot nyanlända hbtq-personer, och speciellt hur de arrangerar boenden. I nuläget är de tillfälliga boenden som bostadskansliet ordnar på Stockholms
kommun djupt undermåliga, med trakasserier, misshandel och mordförsök som resultat.

Kommunikation

Under våren 2019 lanseras RFSL Stockholms nya hemsida på www.rfslstockholm.se, som en del
av projektet Jag är berättaren. På den nya hemsidan står tillgänglighetsperspektivet i fokus, och
den ska vara lätt att hitta på samtidigt som den ska lyfta fram hela det breda spektrum av verksamheter som RFSL Stockholm består av i dag.

Volontärverksamheten

Vi vill fortsätta utveckla volontärverksamheten och skapa ett större intresse för att engagera sig
för RFSL Stockholm. Genom detta kan vi öka antalet publika evenemang och aktiviteter för vårt
community. En utvecklad volontärverksamhet kan även förbättra samarbetet med medlemsgrupperna samt med RFSL Förbundet.

Egalia Skärholmen

RFSL Stockholm för en dialog med Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (KCSH) om möjligheterna att starta upp Egalia i Skärholmens stadsdel under 2019. Syftet med den nya verksamheten är att öka den psykosociala hälsan för unga hbtq-personer i några av Stockholms läns mer
socioekonomiskt resurssvaga områden.

Hbtq-hälsa

RFSL Stockholm kommer arbeta för att säkerställa PrEP-tillgängligheten bortom det tak på 300
patienter som det beslutades om 2018. Under 2020 kommer fokus ligga på konsekvenser av implementeringen, då PrEP har funnits tillgängligt under två år i Stockholm.

Utbildning

RFSL Stockholm kommer även under 2019 och 2020 att fortsätta vara förstaleverantör av Stockholms stads HBTQ-diplomeringar. Den generella målsättningen med utbildningsverksamheten
är att den ska växa och hitta nya kunder för sina kunskapshöjande insatser.
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Föreningen
Ekonomi

Flytten i februari 2018 innebar en påfrestning på föreningens ekonomi, och medförde ett minusresultat under det ekonomiska året. Genom den ekonomiska buffert som RFSL Stockholms
årsmöte 2013 beslutade att skapa så har dessa utgifter – samt kostnaderna för att rekrytera en ny
verksamhetschef – kunnat finansieras fullt ut, och de nya mer tillgängliga lokalerna på Alsnögatan i Danvikstull skapar utomordentliga förutsättningar för både kansliverksamheten och medlemsgrupperna. Samboskapet med RFSU Stockholm bidrar till att minska lokalkostnaderna för
båda organisationerna, samtidigt som det bäddar för synergieffekter.
RFSL Stockholm har som mål att återställa den ekonomiska bufferten, ett arbete som ska bedrivas långsiktigt och metodiskt. Under 2019 kommer det därför göras en översyn av kansliets ekonomi för att säkerställa att alla verksamheter bär sina egna kostnader.

Styrelse

Den 23 mars väljs en ny styrelse för RFSL Stockholm på föreningens årsmöte. Den nya styrelsen
kommer tillsammans med verksamhetschefen att se över och uppdatera flera av föreningens policydokument, samt arbets- och delegationsordningarna, så att de är anpassade efter de faktiska
förutsättningar som präglar verksamheten.
Delegater från RFSL Stockholm kommer även att representera föreningen på RFSL-förbundets
kongress den 18–20 oktober.
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Kansli

Under 2019 ligger fokus på att skapa en känsla av stabilitet på kansliet i Danvikstull efter den
stora omställning som flytten från Sveavägen – där RFSL Stockholm huserat i 30 år – innebar.
Genom systematiskt arbetsmiljöarbete och ett utvecklat samarbete med samboorganisationen
RFSU Stockholm i flera frågor kommer vi arbeta aktivt för att projektledare, medlemsgrupper
och volontärer ska få bästa möjliga förutsättningar att genomföra sina respektive uppdrag.

Medlemmar

Under slutet av 2018 inleddes arbetet med att uppmuntra dialog mellan föreningen och dess medlemmar genom att bjuda in till regelbundna träffar där vi tillsammans kan diskutera vilka frågor
föreningen ska lägga fokus på. Medlemsträffarna är även ett forum för föreningen att ge en tydligare bild av hur RFSL fungerar som organisation. Under 2019 kommer den digitala kommunikationen att förstärkas genom regelbundna utskick via mejl från ordföranden till medlemmarna.

Medlemsgrupper

Nya mallar för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska göra det lättare för RFSL:s medlemsgrupper att redogöra för sin verksamhet och sina framtida planer i slutet av varje år. Den nya
hemsidan kommer göra det möjligt för medlemsgrupperna att själva uppdatera sina egna sidor
med aktuell information om genomförda och kommande aktiviteter.
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Verksamhet
Egalia

Ungdomsverksamheten Egalia har nu funnits i över tio år. Verksamhetens grund består, och vilar
på samma behov som fanns vid dess start. Det handlade då som nu om unga hbtq-personers
behov av att få gemenskap, trygghet, tillhörighet, igenkänning, kreativitet, respekt, närhet, förståelse och stöd. Alla dessa mänskliga behov, och många fler därtill, jobbar verksamheten med att
fånga upp hos en grupp av unga som på många sätt inte får dessa bekräftade eller tillgodosedda.
Unga hbtq-personer har, genom möten med en omvärld som många gånger är oförstående inför
dem och deras erfarenheter, ofta ett tungt bagage att bära på. Genom Egalia får de möjligheten att
växa, stärkas och utvecklas tillsammans med andra med liknande erfarenheter. På detta sätt arbetar Egalia främjande och förebyggande för att öka den psykiska hälsan bland unga hbtq-personer
i Stockholm, vilket är i linje med de globala målen i FN:s utvecklingsplan Agenda 2030.
Egalia är en gratis, drogfri, ledarledd mötesplats för socialt nätverksbyggande som i sin metod
även fungerar identitetsstödjande gentemot målgruppen unga hbtq-personer i åldrarna 13–19 år.
Under verksamhetsåren 2019–2020 är de huvudsakliga målen att:
• det psykiska välbefinnandet bland Egalias besökare ökar
• Egalia utgör en trygg mötesplats för hbtq-ungdomar mellan 13–19 år
• Egalia stärker besökarna i tilltron till den egna förmågan och möjligheten att själva och tillsammans med andra kunna påverka sin vardag och möjlighet till inflytande i samhället
• Egalia utvecklar besökarnas skapandekraft och demokratiska deltagande
• hbtq-ungdomar som befinner sig i extra utsatta situationer besöker Egalia
• verksamheten och dess metoder utvecklas
• sprida kunskap om Egalias metoder och målgruppens behov till det övriga samhället.
För att uppnå detta kommer verksamheten att drivas enligt Egaliamodellen och hålla öppet regelbundet under terminerna.
Egalia kommer fortsättningsvis, liksom tidigare, att verka för ökad inkludering. Trots att vi hittar
en stor variation av representationer inom ungdomsgruppen bland Egalias besökare så är Egalia
fortfarande en verksamhet som är begränsad i sin representation, dels när det kommer till ungdomar som blir eller riskerar att bli utsatta för rasism, dels gällande ungdomar från arbetarklass
och socioekonomiskt resurssvaga områden. Därför kommer vi under åren 2019 och 2020 fördjupa
arbetet för att få en större inkludering av dessa grupper av ungdomar genom exempelvis riktad
informationsspridning om Egalia. Ledarna kommer även att aktivt titta på representation och
maktstrukturer inom ledargruppen, hur dessa påverkar ungdomarna, atmosfären och verksamheten i sin helhet och hur makthierarkier kan motverkas för att öka platsens tillgänglighet och
inkludering. Egalia kommer att fördjupa den intersektionella ansatsen genom att jobba med
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integrering av intersektionella perspektiv på alla nivåer inom verksamheten – där frågor om
rasism, klass, sexualitet, funktionalitet, könsidentitet och könsuttryck aktivt tas upp. Vi fortsätter
att sträva efter en kvalitativ verksamhet istället för att ha kvantitet i fokus.

Egalia Skärholmen

Till följd av homo- och transfobi i samhället i stort lever många unga hbtq-personer i en vardag
full av trakasserier, kommentarer, hot och våld. Detta gäller särskilt för hbtq-ungdomar som på
samma gång är utsatta för andra förtryck, till exempel rasism, eller som lever under socioekonomiskt resurssvaga förhållanden. Denna målgrupp återfinns i olika delar av Stockholms län,
däribland i Skärholmens stadsdel.
Unga personer som utsätts för eller riskerar att utsättas för rasism i sin vardag, har betydligt
svårare att ta sig till och delta i Egalias befintliga verksamhet. Detta eftersom man ofta inte kan
spegla sig i eller upplever gemenskap med den dominerande gruppen av Egalia-besökare. Många
känner inte heller till verksamheten. Det kan också handla om begränsningar från familjen eller
ekonomiska hinder att ta sig till platsen.
RFSL Stockholm för därför en dialog med Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (KCSH) om
möjligheterna att inom ett pilotprojekt på två år starta upp en mötesplats som Egalia i Skärholmens stadsdel, med driftstart 2019. Syftet med den nya verksamheten Egalia Skärholmen är att
öka den psykosociala hälsan för unga hbtq-personer i några av Stockholms läns mer socioekonomiskt resurssvaga områden. Egalia Skärholmen kan bli en plats för såväl Skärholmens ungdomar
med angränsande kommuner och områden och vidare fungera som en sluss till befintliga Egalia.
Det kan underlätta för unga personer att ta sig från ett lokalt område till ett annat istället för in
till stan och en mötesplats i Skärholmen blir därmed en naturlig knytpunkt för ungdomar från
flera områden.
Egalia Skärholmen kommer att bygga på metoder och rutiner som används i den befintliga verksamheten Egalia och kommer även den att rikta sig till hbtq-ungdomar 13–19 år. En bearbetning
av metoderna måste dock göras och arbetet kontextualiseras då förutsättningarna och omständigheterna för Egalia Skärholmen skiljer sig väsentligt från den verksamhet som nu bedrivs. Egalia
Skärholmen blir ett pilotprojekt med intentionen om fortsatt drift. Syftet är att nå en bredare
målgrupp och att inkludera dem med störst behov.
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HBTQ-hänget

Hbtq-hänget är RFSL Stockholms träffverksamhet för personer med normbrytande kognitiv
funktionalitet som har rätt till insatserna gruppbostad, servicebostad och/eller daglig verksamhet
genom LSS. Hbtq-hänget är en plats där en kan snacka hbtq och träffa andra med liknade
erfarenheter. Hbtq-hänget fokuserar på rättigheter, hbtq-frågor och empowerment.
Hbtq-hängets verksamhet kommer att fortsätta under 2019 och är även framöver gratis för deltagarna. Nu när RFSL Stockholm har flyttat till nya lokaler kommer Hbtq-hänget att ha sin verksamhet där efter önskemål från deltagarna. Hbtq-hänget kommer att träffas en till två gånger i
månaden samt ordna aktiviteter under Stockholm Pride.
…

Jag är berättaren

Jag är berättaren är ett treårigt projekt som startade i september 2017. Projektet drivs av RFSL Stockholm och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det är ett berättarprojekt för hbtq-personer som
bor på gruppbostad och/eller jobbar på daglig verksamhet, och som vill berätta och författa böcker.

Syfte och mål

Syftet med Jag är berättaren är att fylla en lucka i den svenska litteraturen genom att skapa ett
tryggt och kreativt rum där berättelser som annars ges för lite utrymme i samhället får ta plats,
bekräftas, formas och spridas. Målet är att skapa stärkande berättelser om hbtq och funkis och ge
ut dessa i lättläst bokform (och eventuell annan form). Vi planerar att ge ut tre böcker, en bok per
år. Under åren kommer berättelser också att publiceras på en blogg. Vi kommer också vid varje
nytt boksläpp under 2019 och 2020 att åka på författarturné, bland annat till bibliotek.

Verksamhet 2019

Jag är berättarens verksamhetsår sträcker sig september till augusti eftersom det är ett Arvsfondsprojekt. Under 2019 kommer verksamheten rulla på enligt följande fokusområden:

Författarträffar
•
•
•

Cirka 40 författarträffar, varav omkring 15 är tillsammans med en berättarpedagog kopplad till
Fabula Storytelling.
Workshops med flera ”inspiratörer” som har olika kompetenser inom berättande, exempelvis
serietecknande, poesi och lättläst svenska.
Fortsatt regelbunden enskild skrivtid för deltagarna, med stöd av projektledare/medarbetare.

Andra boken
•
•
•
•
•
•

Sålla bland och bestämma vilka berättelser som ska vara med i boken (april-maj).
Layouta boken (april).
Skicka boken på tryck (juni).
Boksläpp och releasefest under Stockholm Pride.
Turnera med boken under augusti–september.
Ha uppläsning av bok nummer två på författarnas dagliga verksamheter.
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S

S
Webbplats
•
•

Lansera en blogg på den nya hemsidan och uppdatera den varje vecka.
Sammanställa en både webbaserad och tryckt tipslista om hur man kan bemöta anhöriga och
personal som kränker en.

Andra aktiviteter
•
•

Handledning för projektgruppen en gång i månaden.
Avrapportering till Arvsfonden klar i juni.

11

HBTQ-hälsan

RFSL Stockholms hälsoarbete fokuserar på att förbättra hälsan för hbtq-personer i länet. Vårt
mål är att eliminera diskriminering och med den påtvingad ohälsa för målgruppen samt öka hälsan för hela hbtq-gruppen. Genom uppsökande verksamhet, fortsatt arbete med hivprevention,
utbildning och sexualrådgivning ska RFSL Stockholms hiv- och hälsoarbete möjliggöra en bättre
hälsa för alla.

Hälsa och hivprevention

Syftet med RFSL Stockholms hälsoarbete är att förbättra sexualhälsan bland hbtq-personer och
deras anhöriga. Sexualhälsan och den psykiska hälsan är sämre bland hbtq-personer än i befolkningen i övrigt. Anledningar till detta är bland annat heteronormativa antaganden, diskriminering och brist på hbtq-kompetens inom hälso- och sjukvård. Även psykosociala problem samt
förekomst av hiv och sexuellt överförbara infektioner (STI) i gruppen män som har sex med män
(MSM) försämrar hälsan. Det långsiktiga målet med RFSL Stockholms arbete är att skapa ett
Stockholm där ingen mår sämre – fysiskt eller psykiskt – än någon annan på grund av sexualitet,
könsidentitet eller könsuttryck.
RFSL Stockholms verksamheter på hälsofronten styrs av vilka projekt och verksamheter som får
bidrag, vilket i dagsläget gör att hivprevention för män som har sex med män och transpersoner
dominerar sexhälsoarbetet. Visionen är dock att föreningen kan jobba med hälsofrågor för hela
hbtq-gruppen. Genom att stärka hbtq-perspektivet i en för samhället så stor och viktig del som
vården, bidrar arbetet till attityduppdateringar på många plan – vilket är nog så viktigt.
RFSL Stockholms hälsoarbete har två huvudinriktningar. För det första handlar det om att genom egna aktiviteter komma i kontakt med och erbjuda tjänster till hbtq-personer. För det andra
handlar det om att påverka vården på alla nivåer i Stockholms län, där alla från politiker och
verksamhetschefer till vårdpersonal uppmuntras att se hälsofrågor ur ett hbtq-perspektiv. Dessa
två inriktningar ska finnas med i allt hälsoarbete som föreningen bedriver. Genom ett aktivt
påverkansarbete kan RFSL Stockholm få andra aktörer i samhället att också arbeta för hbtq-personers hälsa. Huvudansvaret för politisk påverkan ligger hos RFSL Stockholms styrelse, med stöd
av kansliet. Fokusområden för styrelsen kan vara att:
• säkerställa PrEP-tillgängligheten bortom det tak på 300 patienter som det beslutades om 2018
• aktivt driva frågan om harm reduction i relation till droganvändning och hbtq-personer
• identifiera hälsobehov bortom hiv i hela hbtq-gruppen
• verka för att papperslösa får rätt till hivbehandling
• få klarhet i vilka delar av intersexfrågan som ligger inom RFSL:s arbete efter nästa kongress
och ta fram en plan för hur organisationen ska jobba med den
• skriva en motion till RFSL:s kongress 2020 om att driva på frågan om att inkludera pojkar i det
nationella HPV-vaccinprogrammet.

Sexperterna

RFSL Stockholm bedriver omfattande hiv/STI-preventivt arbete för män som har sex med män
samt transpersoner i Stockholm genom uppsökande verksamhet och informationsspridning.
Sexperterna har ett så kallat peer-education-perspektiv, som utgår från att en i målgruppen
lättare lyssnar på och tar till sig information från någon som själv tillhör målgruppen. Därför ska
informatörsgruppen spegla målgruppen utifrån ålder, kropp, hivstatus, hudfärg, språk med mera.
Inom ramen för Sexperterna finns en rad projekt och verksamheter. Alla Sexperter genomgår
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en omfattande utbildning och auskultering, och har även en metodhandbok till sin hjälp. Varje år
genomför vi fördjupningsutbildningar för att våra volontärer ska vara uppdaterade i aktuella
ämnen. För 2019–2020 kommer det bli fördjupningskväll med fokus på Chemsex, med särskilt
fokus på de volontärer som gick utbildningen innan 2015 då Chemsex blev en obligatorisk del.

Sexperterna Klubb och Park

Sexperterna finns på de arenor där MSM-gruppen och transpersoner möts, alltså nära det sexuella mötet. Vi tillämpar ett strikt peer-education-perspektiv och jobbar aktivt för att informatörsgruppen ska spegla målgruppen utifrån ålder, kropp, hivstatus, hudfärg och språk med mera. Till
sin hjälp har informatörerna en kondombar som Sexperterna metodutvecklade 2010, och som
syftar till att öppna upp för samtal om kondomer, kondomstorlekar, testning, könssjukdomar och
mycket annat. För 2019–2020 kommer Sexperterna att fortsätta med Kondombaren, uppdatera
informatörernas handbok, rekrytera nya Sexperter och arbeta med nya kampanjer. Målet för de
kommande två åren är att utveckla fler metoder som lämpar sig i klubbmiljöer för att lyckas med
längre samtal med målgruppen. Ett mål är även att hitta en arena där kondombaren kan vara ett
återkommande tema, då det inte har varit möjligt i någon större utsträckning under 2018.
Under sommarmånaderna har Sexperterna en närvaro i cruisingområden i Stockholm, dels genom informatörer, dels genom kondomholkar. Under de varmare månaderna 2019 och 2020 är ett
mål att hitta fler och nya arenor där Sexperterna kan göra gästspel. Ett fokus för 2019 kommer att
vara att internt utvärdera just Sexperterna Parks verksamhet för att se hur vi kan nå målgrupperna. En plan är att besöka fler platser men färre gånger, för att på så sätt förhoppningsvis nå större
delar av målgruppen. Det gäller både Sexperternas volontärer samt kondomholkarna.

Sexperterna Chatt

Sexperterna chatt kommer att fortsätta via frågelådan på sexperterna.org, Facebook, och qruiser.
com. På dessa arenor möter Sexperterna målgrupperna MSM och transpersoner, där volontärer
besvarar frågor om säkrare sex. Under 2019 lanserar vi en profil på Instagram, för att bli tillgängliga för en yngre målgrupp. De populära apparna, med Grindr som främsta exempel, är mycket
relevanta arenor för våra verksamheter, men tyvärr stödjer inte ägarna vår närvaro på apparna,
med hänvisning till att det bakom varje profil ska finnas en person som är tillgänglig för en träff.
Detta är ett område där vi behöver fortsätta vårt påverkansarbete.
Sexperterna Chatt är ett nationellt uppdrag med finansiering från Folkhälsomyndigheten via
RFSL:s förbundskansli. Något som förändrats under 2018 och som vi kommer fortsätta med aktivt
under 2019–2020 är att erbjuda målgruppen gratis kondomkit där de själva får välja innehållet. Vi
skapade en lista med tillgängliga kondomsorter på hemsidan som ständigt uppdateras, något som
har medfört att kondomkiten har ökat otroligt mycket i popularitet under 2018.

Sexperternas Minibar

Minibaren är plexiglasbehållare eller engångsbehållare för kondomer och glid som kan placeras ut där de behövs. Den fungerar som ett komplement till Sexperterna Klubb genom att alltid
finnas på plats. I mån av plats bygger vi upp kondomväggar som påminner om godishyllor. Syftet
med kondomväggarna är att visa att det finns en stor variation av storlekar och former, något som
vi sett gått hem hos målgruppen och gjort att vi fått öka kondomdistributionen markant. Målet är
att fortsätta detta arbete samt upprätthålla kontakter med klubbarrangörer för att finnas tillgängligt för målgruppen på de klubbar och barer där målgruppen finns. I detta ingår även att hålla
koll på nya klubbar och arenor som dyker upp tillfälligt och permanent. I nuläget finns Sexperternas minibar tillgänglig på sex barer och lika många nattklubbar permanent, men gjort mindre
nedslag vid förfrågan från målgruppen och/eller klubbarrangörer.
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Sexperternas Guldstjärna

För att öka testningen bland män som har sex med män krävs mottagningar med MSM-kompetens, då ett dåligt bemötande inte leder till den regelbundenhet i testandet som Sexperterna ser
som nödvändig. De mottagningar som efter besök inte får någon Guldstjärna erbjuds ett uppföljande möte där de informeras om varför de inte fick utmärkelsen. Ambitionen är att antalet mottagningar som får Guldstjärna ökar genom den dialog som Guldstjärnan inspirerar till. Förutom
ordinarie verksamhet kommer RFSL Stockholm att utvärdera existerande modell och modifiera
den utifrån dagens behov. När den nya modellen har genomförts två gånger (2019 och 2020) så
kommer vi göra en intern utvärdering av förändringen.

Kinema

Kinema riktar sig till män som går till Stockholms videoklubbar för att knyta sexuella kontakter.
Under 2019–2020 kommer Sexperterna att fortsätta samarbetet med samtliga videoklubbar som
finns i Stockholm. I dagsläget är det US Video, Blue Vision och Manhattan som det handlar om,
men även pop-up bastuar kan dyka upp. Även om SLM Stockholm inte är en videoklubb utan en
medlemsförening för BDSMF-personer så inkluderas de i denna verksamhet genom att vi ser till
att det finns kondomer, glidmedel och information på plats. Vi ser även till att Venhälsan, som
inte heller är en videoklubb, ständigt har påfyllt med kondomer och glidmedel då det är en plats
för våra målgrupper. Sedan många år finns affischramar i vilka Sexperterna kan sätta upp affischer med för målgruppen relevanta budskap. Sexperternas broschyrer Kort om sex har tryckts
om med nytt bildmaterial samt på fler språk, och dessa ska distribueras till samtliga klubbar som
vi samarbetar med.

SMS-påminnelse

Australisk forskning visar att det går att öka regelbundenheten i hiv-testning 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 riksförbundet RFSL, RFSL Rådgivningen
Skåne, RFSL Göteborg och RFSL Örebro. Under 2019 kommer vi att trycka nytt marknadsföringsmaterial och under 2020 undersöka möjligheterna att tydligare inkludera STI-mottagningarna i
Stockholm i arbetet för att på så sätt nå ut till fler.

Sexperternas Sexhälsokonferens

Sexhälsokonferensen fungerar som ett metodlabb för nya metoder och utmaningar. Det kan
handla om nya målgrupper, kommunikativa utmaningar och annat som är relevant för de som
jobbar med hivprevention. Sexperternas trettonde Sexhälsokonferens genomförs under hösten.
Ämnen kommer att bestämmas under våren 2019 men ett preliminärt tema är gonorré och andra
STI:er. För 2020 är ämnet preliminärt PrEP #2 med fokus på konsekvenser av implementeringen,
då PrEP har funnits tillgängligt under två år i Stockholm.

Röda Paraplyet

Röda Paraplyet är RFSL Stockholms hälsoarbete och hivpreventiva arbete riktat till MSM och
transpersoner som säljer sex. Verksamheten vilar på två ben: hemsidor och utbildning. Hemsidan rodaparaplyet.org finns på svenska och engelska och är utvecklad i samarbete med sexarbetare och granskad av kliniker. Utbildningen innebär att vi erbjuder gratis utbildningar till hiv/
STI-mottagningar i Stockholm där vårt fokus har varit att jobba långsiktigt med främst Venhälsan
för att säkerställa kompetens över tid. Under 2017 började vi utbilda Stockholms Mansmottagning
i Rinkeby och det samarbetet tänker vi utveckla under 2019 och 2020 om det finns en vilja till det.
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Tidigare i verksamheten har en metodhandledning, Dialog, andra utgåvan, tagits fram och den
kommer fortsätta att spridas. Under 2019 och 2020 fortsätter vi med att utbilda STI-vården, samt
med att involvera sexarbetare i arbetet, med fokus på hemsidan.

Kampanjarbete

Sexperterna har en större kampanj varje år, och i möjligaste mån flera mindre. Kampanjerna
inkluderar ofta flera plattformar och är ofta kombinerat digitala och analoga, samt innehåller
flera delar av Sexperternas nätverk av verksamheter. Preliminärt tema för den nya kampanjen
under 2019 är gonorré men vi kommer även göra en nylansering av Sexperternas Dejtingbok som
en extrakampanj. 2018 års kampanj handlade om PrEP och den fortsätter delvis under våren 2019
tillsammans med Venhälsan. Under 2020 kommer vi att genomföra en kampanj som tematiskt är
relevant för målgruppen just då, alternativt att jobba med ”Storleken har betydelse”-budskapet.

Webb och sociala medier

Under 2019–2020 kommer sexperterna.org och slm.sexperterna.org att arbeta vidare med strategin för sociala medier i form av blogguppdateringar och delningar av relevanta artiklar och annat
material. Vi kommer även utöka antalet egenproducerade filmer för spridning via hemsidor och
sociala medier.
RFSL Stockholm kommer att utveckla sitt arbete på sociala medier och på våra bloggar för att
nå bredare målgrupper med skräddarsytt material. Facebookstrategin som finns kommer att uppdateras vid behov och implementeras på andra plattformar om möjligt. En nyhet är vår satsning
på Instagram som kanal för samtal.
Med anledning att vi har sett sjunkande siffror kopplade till Googlesökningar och våra hemsidor är vår strategi för 2019 att se över hemsidorna och installera SSL-certifikat på samtliga sidor.
För 2020 är vår strategi att göra mobilsidor som är desktop-anpassade istället för tvärtom, vilket
är på rekommendation av IT-experter inom den kommersiella sektorn.

Annonsering och trycksaker

RFSL Stockholm gör informationsmaterial och annonser, dels för lokalt bruk men också på
uppdrag av RFSL:s förbundskansli. Vi jobbar både med traditionella annonser och trycksaker
men också med internet- och mobilbanners. Under 2019 kommer Sexperterna att annonsera
eventuella kampanjer via sociala medier och i print. Andra trycksaker är broschyrer på flera språk
som lämnas ut till hiv- och STI-mottagningar i Stockholms stad och landsting.
Sexperternas kommunikationsstrategi syftar till att vara pedagogisk och utgår från representation
utifrån hiv-status, ålder, kropp och hudfärg för att tilltala alla delar av målgruppen. Ibland riktar
sig annonserna brett, ibland smalt beroende på kanal och budskap. Majoriteten av Sexperternas
trycksaker finns minst på två språk. I dagsläget finns information på engelska, arabiska, ryska
och spanska både på webben och i tryckt format. Under 2020 kommer vi se över möjligheten att
inkludera fler språk, till exempel franska, för att nå migranter från västra Afrika.

Samarbeten

RFSL Stockholm kommer att samarbeta med en rad relevanta aktörer under 2019–2020, både lokalt
och internationellt. För vårt uppsökande arbete är viktiga samarbetspartners en rad kommersiella
aktörer som driver klubbar för hbtq-personer i Stockholms län. Nyckelaktörer för samarbete under
de kommande åren är Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (KCSH), RFSU Stockholm, Venhälsan, Stockholms Mansmottagningar, Smittskydd Stockholm, Posithiva Gruppen med flera.
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Sexhälsan deltar i nätverket Preventhiv, med KCSH och andra aktörer i Stockholms Läns Landsting som bedriver hivprevention. Gruppens arbete är inriktat dels på erfarenhetsutbyte och
samordning, dels kampanjer riktade mot målgruppen, främst i form av on site-testning under
Stockholm Pride.

Testpoint

RFSL Stockholms verksamhet Testpoint erbjuder snabbsvarstest utanför vården. Målgruppen för
detta är MSM, transpersoner och nyanlända hbtq-personer. Testningen erbjuds i RFSL-förbundets lokaler på Saltmätargatan på tisdagar men även på torsdagar om budgeten tillåter det. Extra
drop-in-testning med fokus på Newcomers migrantverksamhet finns på onsdagar på Alsnögatan 7.
Ett ständigt aktuellt utvecklingsarbete, som kommer att vara relevant för Testpoint under både
2019 och 2020, är att se över om det finns nya arenor där vi kan och bör vara med vår verksamhet,
samt att marknadsföra Testpoint.
Under 2018 testade vi även för hiv och syfilis på SLM Stockholm. Det samarbetet kommer att
fortsätta såvida inte SLM Stockholm får medel för att fortsätta det arbetet med Venhälsan. Det
finns en dialog med SLM Stockholm och Venhälsan gällande detta.
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Migrantkonsulent

RFSL Stockholms migrantkonsulent erbjuder sedan 1995 stödsamtal till personer med migrantbakgrund rörande asylfrågor, uppehållstillstånd, kontakter med myndigheter, psykosocialt stöd
med mera. En viktig del av det primärpreventiva arbetet är samtal kring säkrare sex, hiv/aids och
STI, samt det hälsosamtal som erbjuds asylsökande. Migrantkonsulenten arbetar även sekundärpreventivt med personer som lever med hiv och har nära samarbeten med Venhälsan och andra
kliniker i Stockholms kommun, Posithiva Gruppen, Stödfonden och Noaks Ark med flera.

Plan för 2019–2020
•
•

•
•
•
•
•

Fortsatt fokus på primär- och sekundärprevention. Samtalen kan också innehålla psykosociala aspekter gällande migration och asyl utifrån de behov som hbtq-personer och deras anhöriga har under sin första tid i Stockholm.
Se till att alla nyanlända och deras närstående får tillgång till hälsosamtal både hos Migrantkonsulenten och Migrationsverkets samarbetspartner (vården) och se till att alla nyanlända
som Migrantkonsulenten träffar får veta sin hiv-status snarast (under första halvåret i Stockholm/Sverige). I och med detta hjälper vi till att minska överföring av hiv och andra STI:er
bland de hbtq-personer och deras anhöriga som kommer till RFSL Stockholm, Newcomers
Stockholm och till öppenmottagningen för asylfrågor/ asylärenden.
Informera hiv-positiva hbtq-personer om hur de kan leva med sin hivinfektion/-status och
undvika andra STI-infektioner.
Se till att allt material som publiceras av RFSL Stockholm och är relevant för nyanlända
hbtq-personer ska översättas till minst två andra språk samt anpassas till lätt svenska.
Fortsätta samarbetet med RFSL-förbundet och lokala Newcomersavdelningar som möter
många nyanlända, RFSL Stockholm Newcomers samt RFSL Ungdom och deras grupp Newcomers Youth.
Delta i kunskapsinhämtning (Nordic meeting och RFSL:s Behandlarträffen och Hälsoträffen)
och i relevanta kurser och konferens både i Sverige och utomland.
Försöka få finansiering till en andra rådgivare/kurator som kan täcka det växande behov som
de senaste årens migration till Sverige har inneburit, och ge särskilt stöd till RFSL Stockholms
medlemmar. Risken finns annars att RFSL Stockholm inte kan ge viktig hjälp till hbtq-personer som kommer till oss för att hitta ett socialt sammanhang, få nya vänner och för att känna
sig mer bekväma på en plats där alla kan vara sig själva.
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Newcomers Stockholm

Newcomers Stockholm har regelbundna veckomöten med information om det svenska samhället
och olika hbtq-teman under 2019 och 2020. Vi försöker utöka svensklektionerna och verksamheterna med språkcafé och den uppskattade simundervisningen, både för de som inte kan simma
och de som vill bli bättre. Vi försöker även arrangera fler alternativ inom sportaktiviteterna.
Newcomers ska arbeta med att hitta fler engagerade volontärer som är intresserade av att ordna
aktiviteter för målgruppen, eller som vill vara med som kontaktpersoner till individuella medlemmar. Vår målsättning är att kunna erbjuda alla medlemmar som är asylsökande individuell
hjälp att förbereda sig inför sin intervju på Migrationsverket för att kunna uttrycka sig utan
rädsla.
Vi kommer också att delta under Stockholm Pride med egna aktiviteter för våra medlemmar
och för att sprida information om hbtq-migranters situation i Sverige.
Under 2019 kommer en projektledare inom TIA-projektet, som finansieras av Länsstyrelsen, att
kunna ta hand om volontäransvaret och att sköta uppföljning av alla aktiviteter som ordnas under
projektet, till exempel ett konstprojekt, ett sommarläger och de grupper vi skapat för transpersoner, MSM och KSK. I de mindre grupperna kan våra medlemmar få möjlighet att prata om sina
känslor och sin livssituation och att hitta stöd hos varandra i gruppen. Vi planerar även att samarbeta med Hörselskadades förening i Stockholm, för att ha gemensamma söndagsluncher och
eventuellt språkcafé.

Trans Newcomers

Transgruppen kommer att ägna sig åt fler utomhusaktiviteter och aktiviteter där vi rör oss i samhället tillsammans i grupp. Vi vill skapa självförtroende hos medlemmarna att våga gå ut, för att
motverka isolering. Under 2019 vill vi fokusera på att motverka isolering och passivisering hos
medlemmarna i gruppen. Vi planerar att samarbeta med en psykolog som kommer att följa våra
aktiviteter och samtal i grupp. Målsättningen är att gruppen ska arrangera en fest på RFSL Stockholm. Vi vill bjuda in andra transpersoner från RFSL och de andra medlemmarna i Newcomers.

Gruppen för homo- och bisexuella män

Under 2019 planerar vi att fortsätta med regelbundna samtal i grupp. Gemensamma roliga aktiviteter som skapar tillit i gruppen är en viktig del av verksamheten. Vi planerar utflykter till olika
platser i Stockholm, för att lära känna staden bättre. När vädret tillåter hoppas vi också på fler
utomhusaktiviteter och förhoppningsvis gemensamma sportaktiviteter.
Förhoppningen är att under året hitta en psykolog eller samtalsterapeut som kan stödja när
gruppsamtalen ibland aktualiserar känslor från obehagliga, tidigare upplevelser.

Gruppen för lesbiska och bisexuella kvinnor

Inför 2019 planerar lesbiska gruppen att ha möte varannan vecka. Teman som vi ska ta upp
under våren är bland annat: Familjeåterförening, så funkar det. Titta på lesbisk film. Workshop i
fittslickning. Kakbak. Prata menskopp med tillverkare. Trumworkshop med riot samba. Komma
ut-processen. Dejting. Sexuella praktiker och roller. Kroppsuppfattning. Fysisk träning. Medlemmarna har också önskemål om anonym frågelåda där de kan ställa frågor till gruppen som vi
diskuterar. Eventuellt kommer vi också arrangera separatistisk simning.
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Stockholm Pride

Under Stockholm Pride 29 juli till 3 augusti ska RFSL Stockholm vara en kraft att räkna med i
communityt. Vi ska arrangera föreläsningar, fester, seminarier och debatter. Vi ska vara en välkomnande mötesplats, både på kansliet, på stan och i Pride Park. Vi ska gå stolta i Prideparaden.
Vi ska synas, höras och beröra. Vi ska vara RFSL Stockholm.
…

Transit stöd- och samtalsgrupper

Transitverksamheten har beviljats 100 000 kronor från Länsstyrelsen för att driva stöd- och samtalsgrupper för unga transpersoner. Då vi är väldigt tacksamma för bidraget är vi även medvetna
om att det inte räcker för att driva verksamheten, därför har vi under 2018 rekryterat och utbildat
en volontärsamordnare som kommer att koordinera arbetet tillsammans med projektledaren.
Vi kommer i början av 2019 se över hela verksamheten och fundera på vilka eventuella ändringar vi måste göra utifrån bidragets storlek samt förändringar i verksamhetens behov. Detta
arbete kommer att göras tillsammans med ledarna och projektledaren, samt verksamhetschefen. Utifrån hur verksamheten utformas kommer vi bedriva stärkande och stödjande aktiviteter för gruppen unga transpersoner. Vi har även sökt andra medel för att utveckla vårt stöd till
gruppen transpersoner vilket – om de beviljas – kommer påverka storleken och strukturen på
Transitverksamheten.
…

Transkalendern

I arbetet med 2019 års Transkalender kom det upp idéer om att försöka hitta ett forum för att
skapa en utställning med bilderna. Detta arbete kommer planeras i början av 2019 för att se vad
som kan bli möjligt. I framtagandet av Transkalendern för 2020 kommer vi att engagera en volontärgrupp i att driva en kampanj för att samla in medel till att skapa och trycka kalendern. Vi
planerar att upprepa 2018 års succé och ha releasefest för kalendern tillsammans med TransFest
Stockholm.
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Utbildning
Utbildningsenhetens syfte

RFSL Stockholms utbildningsverksamhet ska öka hbtq-kompetensen och kunskapen kring
likabehandlingsfrågor och normer. Utbildningsverksamheten ska leda till att yrkesverksamma,
organisationer och föreningar som kommer i kontakt med hbtq-personer har den kunskap och de
verktyg de behöver för att arbeta mot diskriminering på grund av kön och sexualitet, samt har en
ökad medvetenhet om heteronormen och cisnormen.
Det primära syftet med utbildningsverksamheten är att sprida verktyg för att arbeta mot
begränsande normer kring kön och sexualitet (heteronormen och cisnormen) på såväl privata
arbetsplatser som i offentlig verksamhet. Att synliggöra och ifrågasätta dessa kan i sin tur bidra
till att kränkningar och diskriminering förebyggs och/eller stoppas och till att organisationer och
arbetsplatser blir mer inkluderande. Även om RFSL Stockholm främst fokuserar på normer som
har med kön och sexualitet att göra i utbildningsverksamheten, så är det viktigt att lyfta fram hur
de samverkar med andra normer. Därför är alla utbildningsupplägg skapade med en intersektionell analys och ambitionen är att kunna anpassa utbildningar utifrån specifika behov hos uppdragsgivarna. Våra utbildningar bör därför även bidra till att motverka exempelvis rasism, funkofobi och ge perspektiv på förtryckande normer kring till exempel klass, kroppsstorlek och ålder.

Verksamhet 2019–2020

RFSL Stockholm ska fortsätta bedriva utbildningsverksamhet för att öka hbtq-kompetens och
kunskap kring likabehandlingsfrågor och normer. Vi kommer att erbjuda såväl kortare informationsinsatser som längre och processinriktade utbildningar. Spetskompetens inom genusvetenskap, normkritiska perspektiv, verksamhetsutveckling och insatser riktade till pedagogiska verksamheter finns hos våra utbildningsansvariga som planerar och genomför alla utbildningar.
RFSL Stockholm kommer under 2019–2020 att erbjuda förtydligade utbildningsupplägg, tydligt kommunicerade genom den nya hemsidan där uppdragsgivare kan boka oss direkt. Under
våren 2019 kommer utbildningsenheten att sätta ihop material och presentationer till de nya
standarduppläggen.
RFSL Stockholm kommer även att fortsätta vara förstaleverantör av Stockholms stads
HBTQ-diplomeringar, enligt det avtal som löper fram till oktober 2020.
Vi kommer att satsa på att förtydliga föreningens varumärke och öka marknadsföringsinsatserna för utbildningsverksamheten. Under hösten 2018 anställdes en utbildningsansvarig med
speciellt fokus på just detta, och ambitionen är att genomföra en kampanj för att uppmärksamma
behovet av samhällelig hbtq-kunskap under 2019–2020. Andra aktiviteter, som publika storföreläsningar för bredare målgrupper och rörligt material till hemsidan, planeras även under 2019.
Ambitionen är fortsätta utveckla utbildningsenheten för att bredda såväl innehåll som målgrupper, och att verksamheten under 2019 ska växa med bibehållen kvalitet.
RFSL Stockholm kommer även under 2019–2020 att – i mån av tid och resurser – bistå
RFSL-förbundet med deras HBTQ-certifieringar, om behovet skulle uppstå.
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Volontärverksamheten

Under 2019 har vi ambitioner om att fortsätta vidareutveckla volontärverksamheten med fokus på
följande områden:
• volontäruppdrag: fortsätta utveckla fler uppdrag som skapar intresse för att engagera sig för
RFSL Stockholm
• evenemang: öka antalet publika evenemang och aktiviteter för vårt community
• skapa en utbildning i hållbart engagemang och sälja in utbildningen till organisationer
• ta fram en digital utbildning som gör det enklare att förstå vad vi gör och hur en kan gå till
väga för att engagera sig som volontär i RFSL Stockholm.
• fortsätta förbättra samarbetet med medlemsgrupperna samt med RFSL Förbundet.

Planerade evenemang

Sommarfesten, Transfesten, Transgender day of Remembrance, Transgender Day of Visibility,
Idahot och Internationella volontärdagen.

Kalendarium

Vi vill skapa en evenemangsgrupp med volontärer som kan driva RFSL Stockholms kalendarium.
Syftet är att få folk att engagera sig samtidigt som vi spela vara en viktig roll i att skapa, forma och
lyfta fram de samtal som engagerar vårt community.
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Medlemsgrupper
Följande medlemsgrupper har rapporterat in verksamhetsplaner för 2019.

Asexuell/aromantisk gemenskap

Asexuell/Aromantisk Gemenskap är en grupp för personer på det asexuella och/eller aromantiska spektrumet, men välkomnar självklart personer som är funderande eller nyfikna. Vårt främsta
syfte är att utgöra en mötesplats för asexuella och aromantiska personer. Under 2019 planerar vi
att fortsätta med våra träffar med ambitionen att de ska genomföras en gång varannan vecka. Vi
tänker också fortsätta jobba med våra sociala medier.

Bögbokcirkeln

Bögbokcirkeln träffas regelbundet för att läsa och samtala om bögböcker. Under 2019 planerar vi
att fortsätta att träffas som vanligt, ungefär en gång i månaden, för att läsa och diskutera utvalda
böcker.

Flatpatrullen

Flatpatrullen har nu funnits i snart sex år och är en grupp för personer som identifierar sig som
tjejer och transpersoner som gillar tjejer. Vi är numera cirka fyra personer som organiserar
träffarna. I början av 2019 kommer medlemsgruppen främst vara verksam på Facebook, men vid
halvårsskiftet kan det bli förändringar i vad vi kan presentera för våra medlemmar.

Gay-seniorerna

Gay-seniorerna vänder sig till homo- och bisexuella män som är 60 år och uppåt. Även yngre som
trivs med oss är välkomna. Inom Gay-seniorerna träffas vi för att trivas och umgås, och det har vi
gjort i 31 år nu. Totalt är vi cirka 170 medlemmar. Seniorcaféet på Det vita huset i Danvikstull är
motorn i verksamheten. På onsdagar samlas där mellan 30 och 40 seniorer kring kaffeborden.
Under 2019 kör Gay-seniorerna vidare längs invanda spår. Det betyder:
• seniorcafé i Det vita huset i Danvikstull varje onsdag, med uppehåll över sommaren
• tisdagsaktiviteter, promenader, bio- och museibesök
• teaterbesök
• två matlag, bestående av 5–6 man i varje
• vårutflykt alternativt vårmiddag
• sommarutflykt, kortare eller längre
• traditionell julmiddag.
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Golden Ladies

Under 2019 kommer Golden Ladies att fortsätta sin verksamhet med caféer varje vecka med uppehåll för sommar och jul/nyår – tid och plats ej ännu fastställt. Det kommer även att arrangeras
temacaféer med inbjudna föreläsare en gång i månaden. Fester med dans kommer att anordnas
4–8 gånger under året, och gemensamma aktiviteter med kulturtema, utflykter, sport med mera
arrangeras återkommande under året. Medlemmar i Golden Ladies kommer även delta i debatter
gällande hbtq-frågor.

HBTQ <3 BDSMF

Gruppen är till för alla hbtq-personer – och våra allierade – som är nyfikna på, eller utövare av,
BDSMF i någon eller flera aspekter. Du kan antingen bara vara med i gruppen på Darkside eller
Facebook eller delta IRL i våra workshops och föreläsningar, träffar med mera som kommer ske
bland annat i RFSL Stockholms lokaler. Vårt mål är att tillhandahålla en trygg och ickediskriminerande miljö där en kan diskutera och utvecklas oavsett vilka/-en identitet/-er och/
eller preferens/-er en har. Under 2019 planerar HBTQ<3BDSMF att återuppta sin verksamhet
med workshops och föreläsningar. Gruppen har som mål att hålla minst två workshops/föreläsningar under året.

Lambda IF

Lambda IF är en medlemsgrupp inom RFSL Stockholm som fokuserar på idrott och idrottsutövande. Sedan Lambda IF startade har verksamheten stadigt vuxit. Vilka idrotter, lag och aktiviteter som finns inom Lambda IF beror på medlemmarna själva.

Fotboll

Lambdas fotbollslag har funnits i mer än tio år. Laget är ett hbtq-lag och spelar i en ”tjejserie” i
korpen Stockholms regi. Lagets medlemmar brukar variera i både antal, ålder och personligheter
från säsong till säsong. Vi spelar, har roligt och trivs i gemenskapen.
Träningar har vi inte ännu. Dock brukar det finnas gratis träningar i korpens regi, som vissa av oss
går på. Vi funderar på att starta öppna hbtq-träningar lite då och då. Tanken är i så fall att testa detta
hösten 2019, både inomhus och utomhus. Vad gäller turneringar så anordnar korpen sådana med
jämna mellanrum. Även hbtq-cuper anordnas lite här och var. Då intresset och antalet deltagare
pendlar så är det svårt att säga om det kommer bli cupspel/turneringar under året. Vi kommer att
titta på hur stort antal intresserade det finns i mars 2019 inför eventuellt spel utomhus i korpens
serie. Förhoppningsvis blir vi ett lag inför starten av utomhussäsongen under våren 2019.

Gaygympan

Gaygympan välkomnar alla hbtq-personer. Den leds sedan höstterminen 2014 av Hans Robertsson som har varit gympaledare i olika sammanhang sedan 1982. Under 2019 kommer vi fortsätta
i Friskis & Svettis lokaler på Sveavägen/Kungstensgatan, onsdagar klockan 19.20 med början 16
januari och avslut 5 juni. Arbetet med att rekrytera fler till gruppen och att bygga sociala nätverk
fortsätter. Vi välkomnar alla hbtq-personer men gruppen består i dagsläget bara av vita homooch bisexuella män, huvudsakligen medelålders eller lite äldre. Därför ser vi det som en utmaning att bredda gruppsammansättningen.

Volleyboll

Volleybollaget har sedan början av 1990-talet bedrivits i Lambda IF:s regi. Vi hoppas kunna
återuppta två träningar per vecka under 2019. I och med svårigheten att få tag på lediga halltider
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är detta ett mer realistiskt önskemål inför höstterminen 2019. Eiraskolan på Kungsholmen är
redan bokad på tisdagskvällar (klockan 20–22) fram till slutet av april 2019. Förhoppningen är att
bibehålla samma tid på Eiraskolan inför hösten och utöka med en till tid, helst på helgen, i någon
större hall. Laget kommer också fortsätta att spela i Korpen, då den påbörjade serien håller på till
och med maj. Förutom spelet i korpen hoppas vi också kunna delta i någon turnering utomlands,
en på vårterminen och en på höstterminen. Gällande turneringar som inträffar under våren är
det Häschenturnier-turneringen i Hamburg, Tyskland, som vi har pratat om. Planering inför det
är i full gång, men inget beslut har tagits ännu.

Nordafrikagruppen

RFSL Stockholm North Africa Newcomers is a group for North African members in RFSL. The
purpose is to meet with North African LGBT members, have a social life, let members know their
rights and obligations and learn and get to know about Swedish culture. For 2019 we plan to meet
more and organize activities together, take walks in and around Stockholm, go to the cinema, go
bowling, visit museums and join the group Newcomers in sports activities. We also want to participate in Stockholm Pride 2019.

Regnbågsfamiljer längs linje 17

Medlemsgruppen syftar till att nätverka regnbågsfamiljer emellan i vårt lokalsamhälle. Medlemmarna bor och/eller verkar längs tunnelbanans linje 17 – från Skärmarbrink till Skarpnäck.
Nätverkets matlag har varit en uppskattad aktivitet, som nu går in på tredje året och har blivit en
etablerad och välkänd mötesplats för regnbågsfamiljer i vårt stadsdelsområde. Vi har för avsikt
att fortsätta med det under 2019.
Nätverket har följande mål under året:
• matlag för regnbågsfamiljer vid sju tillfällen
• workshop i serietecknande för barn och ungdomar, vid ett tillfälle i samband med Stockholm
Pride.
• samtalscirkel om föräldraskap.
Ett särskilt mål vi har för 2019 är att bredda målgrupperna i vår verksamhet. Vi vill nå även lite
äldre barn och ungdomar och stärka relationer mellan de som växer upp i regnbågsfamiljer och
de som är självidentifierade hbtqi – vi vill prova detta genom att arrangera en workshop i serietecknande. Och vi vill gärna nå pensionärer – det tänker vi göra genom att aktivt bjuda in en
annan medlemsgrupp inom RFSL Stockholm till våra matlagstillfällen, nämligen Golden Ladies
som samlar äldre lesbiska kvinnor.
Ett annat mål är att, genom att vi fortsätter att verka som aktiv samarbetspart i relation till politiker och tjänstepersoner i Skarpnäcks stadsdelsområde, bidra till att stadens verksamheter ännu
bättre möter också våra familjers behov, av inkludering, trygghet och respekt.

Stolta föräldrar till hbtq-barn

Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn arbetar på ideell basis med att stödja familjer med hbtqbarn, både föräldrar och barn som upplever att de vill ha stöd i olika frågeställningar som rör
barnets hbtq-identitet. Vi arbetar med att öka kunskap, förståelse och acceptans i vår omgivning
för hbtq-barn och deras familjer, och för att tillsammans förändra och påverka negativa attityder
och fördomar i samhället. Arbetsgruppen planerar att under 2019 fortsätta bedriva verksamheten
på samma vis som tidigare. Utöver det har vi har ett antal events som kommer att vara vårt hu24

vudsakliga fokus under året:
• Stockholm Pride.
• temahelg under våren.
• cafékvällar.

Transanhöriggruppen

Transanhöriggruppen (TAG) har nu funnits i fem år. Den bildades som en fortsättning på en samtalsgrupp för anhöriga, arrangerad av Transit-projektet inom RFSL Stockholm och har fokus på
att vi delar våra erfarenheter som transanhöriga med varandra.
Förutom att fortsätta att vara stöd till varandra i gruppen kommer vi även under 2019 att bjuda
in annan expertis på transfrågor, utifrån olika infallsvinklar, till vissa av våra möten. Sannolikt
medverkar vi också i februari månad i någon form vid den årliga temadagen med informationsföreläsningar om transvård i Stockholms läns landsting.

Transcaféet

Transcaféet är en trygg mötesplats för transpersoner som vill komma ut. Mötena har en samtalsterapeutisk funktion som ofta blir ett första steg innan utredning och könsbekräftande behandling inom vården. Under 2019 fortsätter Transcaféets träffar den andra tisdagskvällen varje
månad, förutom i juli. Målet är att hjälpa fler transpersoner att komma ut och leva i frihet i sin
könsidentitet. Transcaféet ska fortsätta att fylla den bekräftande och kamratstödjande funktion
som det har haft i nästan tio år. Det är träffar där alla transpersoner kan känna sig helt accepterade. Transcaféets besökare behöver en mötesplats som känns helt trygg. Därför är träffarna öppna
endast för transpersoner, deras anhöriga och andra särskilt inbjudna.
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English summary
2018 was an intensive year for RFSL Stockholm: we moved to new premises, got a new operations
manager and a new partner in RFSU Stockholm. With these big events behind us, we can now
focus on coming back to the stability that the organization needs for its continued development.
The key word for the next two years is “Vision 20/20” – the visual acuity of perfect eyesight. With
this phrase we mean that all parts of the organization should work smoothly together and boost
each other, also that we should have a good and coherent picture of our activities and a clear idea
of where RFSL Stockholm is heading – and why.
Politically, we are facing an interesting period in which the blocks that the political parties used
to belong to have eroded, and where new constellations and collaborations change the playing
field for the civil society, where RFSL Stockholm is an important, independent player, not least
in the work of reducing discrimination. We contribute in a solid way to create an inclusive and
socially sustainable society. Throughout the current term of office, the organization will address
decision-makers in the Stockholm region to provide constructive feedback and set clear demands
for actively working for a more open and inclusive city for everyone who lives here, in line with
– among other things – the global goals of the United Nations development plan “Agenda 2030”,
but also in accordance with the city’s own governing documents. We also have plans to examine
the possibilities to start operations in another municipality.
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