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Inledning
”Det enda vi vet med säkerhet, är att allt är osäkert.” Det ska den franske författaren och upplys-
ningsfilosofen Voltaire ha skrivit, och det kan utan ett allt för dynamiskt sinnelag tillämpas även 
på samtiden och de utmaningar som RFSL Stockholm står inför under de kommande åren. 
Det svenska föreningslivet är en urstark tradition och eventuella rykten om dess förestående från-
fälle är överdrivna. Men att vi står inför en förändring är tydligt, och det gäller att vara beredd när 
sådana vindar blåser. 
    De senaste åren har vi sett krav på en ökad professionalisering av civilsamhället, samtidigt som 
tendensen allt mer går mot att civilsamhället blir tjänsteleverantörer till kommuner och regioner 
samtidigt som själva föreningslivet får stryka på foten när bidragen fördelas. I grunden leder detta 
till en utarmning av rörelsens kärna, och påverkar det arbete som vi kan göra för att stärka själva 
communityt. Därför måste RFSL Stockholm ha en mycket stabil grund att utgå ifrån i sin verk-
samhet. Och då gäller det att tänka nytt och inte stelna i gamla mallar. 
    Det gångna året har därför ett omfattande förbättringsarbete för att säkra föreningens fortsatta 
verksamhet inletts. Det har inneburit jobb på flera nivåer samtidigt; med IT- och personsäkerhet, 
styrdokument och policyer, avtal och samarbeten, och – sist men inte minst – det operativa arbe-
tet gentemot våra målgrupper: hbtqi-personer i Stockholm. Här är några exempel:
Under året har föreningen haft möjlighet att bredda sin befintliga verksamhet inom hiv/STI-pre-
vention, för nyanlända hbtq-personer, hbtq-ungdomar samt transpersoner genom projektmedel 
från Region Stockholms Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (KCSH) samt Länsstyrelsens 
Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Det har betytt mycket för communityt, men har även inne-
burit att kansliet har kunnat rekrytera ny personal. 
    Under RFSL:s kongress i oktober var RFSL Stockholm en stark, tydlig och påläst röst, och fick 
igenom ändringar som är viktiga för att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vikten av en styrelse 
som förstår och engagerar sig i föreningens arbete kan inte underskattas. 
Det finns så klart fortfarande mycket att fortsätta arbeta med, men vi rör oss i rätt riktning, och 
jag är stolt över vad RFSL Stockholm har uträttat under 2019 – hur mycket det är kan du läsa på 
de följande sidorna i denna verksamhetsberättelse. 
    Jag vill avslutningsvis rikta ett varmt tack till alla RFSL Stockholms medlemmar för att ni 
stödjer vårt arbete, vare sig det är som passiva medlemmar, genom att engagera er som volontärer 
eller i medlemsgrupper – eller genom att höra av er med synpunkter och förslag på hur landets 
största RFSL-avdelning kan utvecklas. Utan er skulle vi inte vara där vi är i dag. 

Martin Halldin
Verksamhetschef RFSL Stockholm
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Föreningen

Ekonomi

Den senaste treårsperioden har inneburit en ekonomisk prövning för föreningen i och med 
att flera kostsamma – men nödvändiga – reformer, såsom flytt, nytt arbetstidsavtal och byte av 
verksamhetschef,  genomfördes överlappande. Under 2019 lades därför fokus på att åter hitta den 
balans i organisationen som är nödvändig för att uppnå långsiktig hållbarhet. Detta arbete har 
gett önskat resultat och 2019 års resultat visar på ett litet överskott. 
    Glädjande nog har föreningen och dess verksamheter mottagit ett ökat antal donationer från 
både privatpersoner och näringslivet. De största donationerna har kommit från Levi’s samt  
Haacan Fagerström Homosexuell Kultur & Information Ideell Förening. Tyvärr kan vi konstatera 
att Stockholms stad har valt att lägga verksamhetsstödet till föreningen på samma låga nivå under 
flera års tid, vilket i längden hotar verksamheten och föreningens möjlighet att vara en stark röst 
för hbtqi-personers rättigheter.  

Styrelse

Föreningens styrelse valdes av årsmötet den 23 mars. 

Styrelsen har bestått av:

Jacob Tardell
Ordförande

Mubasher Saeed
Vice ordförande 

Ruth Reid
Kassör

Kristofer Edlund
Ledamot

Anna Bosdotter Nilsson
Ledamot

Alexander Erwik
Ledamot

Tuomas Laulajainen
Ledamot

Mir Abu Reyad
Ledamot

Amelie Brandt
Ledamot
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Kristofer Edlund valdes vid årsmötet 2018 på en mandatperiod på två år. Sedan årsmötet har Lisa 
Anderson, Marvin Brival, Moé Mourat, Linn Levin och Vilma Seth lämnat styrelsen. Vid sitt möte 
i juni valde styrelsen att utse Tuomas Laulajainen till ledamot efter Lisa Anderson. Vid sitt möte 
i juli valde styrelsen att utse Mir Abu Reyad till ledamot efter Moé Mourat. Vid sitt möte i augusti 
valde styrelsen att utse Mubasher Saeed till ledamot efter Linn Levin. Vid mötet i november valde 
styrelsen att utse Amelie Brant till ledamot efter Vilma Seth.

Kansli

Emil Briones Ahlén
Hälsa och hivprevention

Veronica Berg Hulthén 
Regnbågsfamiljer i väntan

Nicklas Dennermalm 
Hälsa och hivprevention

Elliot Edberg 
Utbildarna

Jenny Eiseb Söderstrand
Egalia

Alle Eriksson
Egalia

Martin Halldin
Verksamhetschef

Ingeborg Hasselgren 
HBTQ-hänget

Maya Nagano Holm
Transit Plus

Henrik Jansson
Hälsa och hivprevention

Moa Johansson 
Utbildarna

Maro Kamil
Newcomers TIA

Lucy Kelley-Patterson
Newcomers TIA

Yousef Lebbad
Transit Plus

Pablo Leiva 
Migrantkonsulent

Olov Lindblad 
Hälsa och hivprevention

Johanna Nyberg 
Jag är berättaren

Jojo Stenberg 
Volontärsamordning och Transit Plus

Jo Tengblad Söder 
Jag är berättaren

Sofie Wahlström
Administration och medlemsgrupper

Joakim Westman
Hälsa och hivprevention

Caro Wikbro 
Hälsa och hivprevention

Anna Winget
Newcomers Mental Health

Ida Östlund
Jag är berättaren
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Föreningsaktiviteter
Politiskt påverkansarbete

Representanter för föreningens styrelse och kansli har träffat flera stockholmspolitiker och bjudit 
in dem till kansliet på Alsnögatan. Bland annat har socialborgarrådet Jan Jönsson (L), hälso- och 
sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) och Sissela Nordling Blanco (gruppledare F!)  
kommit på besök för att informera sig om RFSL Stockholms arbete.

RFSL Stockholms utmärkelser

Regnbågspriset

Tilldelades South Asian Pride ”för att de erbjuder en trygg plats där hbtqi-personer med kopp-
ling till Sydasien kan vara sig själva och utrycka sin kulturella identitet. South Asian Pride gör 
modigt motstånd mot heteronormer och hedersnormer och arbetar för att uppmärksamma 
frågan om lika rättigheter inom det sydasiatiska communityt i Sverige och i världen. Därmed 
riktar de ljuset mot en fråga som många i Sverige inte känner till och bryter delar av den tystnad 
och skam som omger hbtqi-personer i eller från Sydasien. Regnbågspriset tilldelas South Asian 
Pride för att de visat stort mod och bidragit till en plattform för diskussion och för att Stockholms 
queerliv har fått en viktig plats där vi och våra vänner kan mötas.”

Gamla hjältars pris

Tilldelades Monica Evadotter ”för att hon i 30 års tid varit engagerad i att skapa träffpunkter för 
lesbiska och bisexuella kvinnor i mogen ålder och därmed uppmärksammat en del av vårt com-
munity som ofta osynliggörs. Monica Evadotter grundade Club Golden Ladies i Stockholm 1989 
efter att själv ha kommit ut i 40-årsåldern, och har också hjälpt till att starta upp lokalföreningar i 
andra delar av landet. Gamla hjältars pris tilldelas Monica Evadotter för att hon är en inspiration 
genom sitt oförtröttliga engagemang och sin välkomnande inställning att det aldrig är för sent att 
komma ut.”

Årets eldsjäl

Tilldelades Berith Gustavsson. ”RFSL Stockholm vill belöna hennes fleråriga engagemang för att 
främja acceptansen av hbtqi-personer såsom en drivande medlem i Stolta Föräldrar och genom 
sitt stora bidrag till att skapa ett säkert och välkomnande utrymme för föreningens verksamhet 
med hbtqi-migranter med värme och kärlek.”

Rosa tisteln

Tilldelades SVT och Uppdrag granskning för programmet Tranståget och tonårsflickorna. ”Ge-
nom att sända ett kraftigt vinklat program om ungdomar som får könsbekräftande vård har SVT 
och Uppdrag Granskning skapat en mycket förenklad och ensidig bild av en känslig fråga, och 
har därför exponerat en redan utsatt grupp för ytterligare stigmatisering. Rosa Tisteln tilldelas 
SVT och Uppdrag Granskning med hopp om självrannsakan och att ämnet behandlas mer nyan-
serat framöver.”
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Kommunikation och sociala aktiviteter

Föreningens ordförande skickade 27 nyhetsbrev till medlemmarna under året. Det huvudsakliga 
innehållet i nyhetsbreven var information om föreningens projekt och medlemsaktiviteter. RFSL 
Stockholms kansli har varit öppet för medlemsaktiviteter under de flesta av årets dagar. I decem-
ber arrangerades en vinterfest för våra medlemmar tillsammans med RFSU Stockholm, som vi 
delar lokaler med.

Stockholm Pride

RFSL Stockholm medverkade på Stockholm Pride med ett tält i Pride Park tillsammans med 
RFSL-förbundet, samt med ett antal programpunkter i Pride House och på andra platser i staden 
under Prideveckan. 
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Verksamhet
RFSL Stockholm bedriver en mängd verksamheter i form av projekt (med specifik projektfi-
nansiering från exempelvis Arvsfonden, Region Stockholm, Länsstyrelsen, statsbidrag för hiv/
STI-prevention etc.), verksamheter som Egalia, vuxenutbildning och hbtq-diplomering, fören-
ingsaktiviteter och flera medlemsgrupper som har stöd från Stockholms stad. Med små medel  
genomför och levererar RFSL Stockholm ett stort antal aktiviteter som gör Stockholm till en  
bättre stad för hbtqi-personer.

Egalia

Egalia är en fritidsverksamhet som riktar sig till unga hbtq-personer i åldrarna 13-19 år. Verksam-
heten drivs enligt identitetsstärkande metoder som har formats och utvecklats under de elva år 
som Egalia har funnits. Metoderna återfinns nedskrivna i Egaliamodellen som också fungerar 
som en kvalitetssäkrare inför framtida satsningar och utmaningar.
    När Egalia startades var verksamheten ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Efter 2009 
finansierades Egalia av tre förvaltningar inom Stockholms stad; Socialförvaltningen, Idrottsför-
valtningen och Kulturförvaltningen. Sedan 2018 finansieras Egalia av Socialförvaltningen och 
Idrottsförvaltningen. Egalia tar också varje år emot donationer och gåvor från privatpersoner och 
andra organisationer som bidrar till verksamhetens utveckling och fortlevnad. 
    Egalia är den största plattformen för hbtq-ungdomar i Stockholm som är alkohol- och drogfri 
samt åldersreglerad.  Kreativt skapande och andra aktiviteter fungerar identitetsstärkande och 
synliggörande samtidigt som öppna samtal är en viktig del i vår verksamhet. Aktiviteterna fung-
erar ofta som en isbrytare för de som besöker Egalia och gör det enklare för dem att berätta om 
saker som de inte vågar prata om någon annanstans. I verksamheten möter vi dels ungdomar som 
vill pyssla och umgås med ungdomar i sin egen ålder, och dels de som vill samtala kring stora 
frågor som till exempel komma ut-processer och den egna psykiska ohälsan. 

Egalia har som vision och syfte att förbättra den psykosociala hälsan bland unga hbtq-personer i 
Stockholm. Verksamhetens mål är att vara en trygg mötesplats för unga hbtq-personer och att de 
HBTQ-ungdomar som besöker Egalia är stärkta i sina identiteter. Verksamhetens mål är också att 
ungdomarna skapar verktyg för demokratiskt deltagande i samhälls- och kulturliv och att tilltron 
till det egna värdet stärks för möjligheten att själva, och tillsammans med andra, kunna påverka 
sin vardag och möjlighet till organisering.

Under 2019 har Egalia haft öppet 65 tillfällen med 1 821 besök varav 233 av dem var förstagångs-
besök. I snitt har verksamheten besökts av 28 personer per kväll varav 3-4 av dem har varit första-
gångsbesökare. 3 ordinarie och 5 vikarierande Egalialedare har rekryterats under året. 
    Exempel på uppskattade aktiviteter som genomförts under 2019 är nagelstudio, konsthantverk, 
rollspel, tårtdekoration, kläddesign och brädspel. En återkommande och viktig aktivitet är det 
som på Egalia kallas för Filosofiska rummet, där deltagarna i ett avskilt och tryggare rum tillsam-
mans 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. En annan aktivitet som stärker gemenskapen och fungerar främjande är Egalias 
populära Speed-friending som även den återkommer med regelbundenhet. 
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Bland Egalias aktiviteter som sticker ut 2019 finns de aktiviteter vi genomförde under prideveck-
an i Stockholm. Egalia hade i samarbete med Stadsteatern Skärholmen dragworkshop, Vogue-
workshop och även filmvisning. Vår Pridefrukost, i samarbete med Levi’s, blev en uppskattad 
sommaraktivitet för våra besökare. Pridefrukosten följdes upp med att Egalia hade ett eget flak 
i Stockholm Prides stora parad. Flaket blev snabbt fullbokat och tåget som följde Egalias flak upp-
skattades till att täcka tre hela kvarter. Vår medverkan i Prideparaden blev både enormt uppskattad 
och omtalad. Medverkan möjliggjordes tack vare donationer från Levi’s. En annan populär kväll 
blev Egalias Halloweenfest. Efter tidigare önskemål från Egaliabesökare höll verksamheten en  
halloweenfest som blev väldigt uppskattad. Besökare smyckade lokalen lagom läskigt och de allra 
flesta kom även utklädda. De som inte redan hade klätt ut sig hade möjlighet att göra det på plats. 
    Egalia har under året uppmärksammat viktiga dagar såsom bland andra International Day 
Against Homophobia and Transphobia, 9 oktober för kampen mot rasism, Internationella barn-
dagen, Internationella kvinnodagen, Transgender Day of Remembrance och skapat innehåll 
anpassat efter dessa olika teman under våra öppetkvällar.

Egalia har under året ägnat sig mycket åt konstnärliga uttryck, i form av att t ex jobba med konst-
hantverk och olika material. Kreativt skapande står i fokus för verksamhetens sätt att skapa akti-
viteter, delaktighet och gemenskap. Egalia arbetar också med att öka kunskapen hos ungdomarna 
när det gäller frågor om sex. Förutom att ledarna i spontana samtal som rör sex och relationer all-
tid har med ett säkrare sex-perspektiv så arrangerar Egalia sedan flera år tillbaka varje termin en 
Snacka-Sex workshop. Dessa hålls antingen av någon av Egalialedarna eller någon som arbetar 
med sexhälsofrågor på t ex RFSL Stockholm eller RFSL Ungdom. Där ges ungdomarna möjlig-
het att diskutera sådant som är relevant för dem. I år höll två sexualupplysare från RFSU en Sex i 
rörelse-workshop med ungdomarna om sex och samlevnad när en lever med någon typ av norm-
brytande funktionsvariation. Vi har även vid några tillfällen använt oss av RFSU Stockholms 
fritidsgårdslåda för att på ett roligt och inspirerande sätt kunna prata om frågor som rör sex.
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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 gällande till exempel rasism och som lever under soci-
oekonomiskt 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 det betydligt 
svårare att ta sig till och delta i Egalias verksamhet i Danvikstull. Detta eftersom man ofta inte 
kan spegla sig i eller upplever brist på gemenskap med den dominerande gruppen av besökare på 
Egalia Danvikstull. Många känner inte heller till verksamheten. Det kan också handla om be-
gränsningar från familj eller ekonomiska hinder för att kunna ta sig till platsen.
    RFSL Stockholm har under 2019 därför startat ett pilotprojekt i Skärholmen med finansiering 
från Region Stockholms Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (KCSH). Egalia Skärholmen 
öppnade den 18 september 2018.

Under 2019 har Egalia Skärholmen haft öppet 14 tillfällen med 51 besök varav 17 av dem var för-
stagångsbesök. I snitt har verksamheten besökts av 3 personer per kväll varav 1 av dem har varit 
förstagångsbesökare. 3 ordinarie Egalialedare har rekryterats under året. 
    Projektets största utmaning är att göra oss synliga för och bygga ett förtroende hos målgrup-
pen. Vi vet att tidens gång är en grundläggande faktor som gör att besöksantalet är relativt lågt 
inledningsvis. Det står utom allt tvivel att Egalia Skärholmen redan har gjort ett stort intryck på de 
ungdomar som hittat till oss. Projektet har nått ungdomar som nu kommer varje öppetkväll och 
som flera gånger har uttryckt till projektledare och volontära ledare i verksamheten hur mycket de 
uppskattar att ha en plats som Egalia i “sitt” område. Vi ser att det är av yttersta vikt att poängtera att 
vi i samtal med exempelvis personal på elevhälsa och ungdomsmottagningar i de områden Egalia 
Skärholmen riktar sig till, har fått bekräftat dels vikten av Egalia Skärholmen som mötesplats, dels 
också att tröskeln för de ungdomar som Egalia Skärholmen riktar sig till, är mycket hög.
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Exempel på uppskattade aktiviteter som genomförts under 2019 är Unoturnering med besökar-
nas egna regler, diorama-workshop, pepparkakshusdekoration och brädspel. En återkommande 
och viktig aktivitet på Egalia Skärholmen är de samtal som våra ledare haft med deltagarna där 
de får möjlighet att prata om sådant som känns viktigt och berör just dem. På Egalia Skärholmen 
har dessa samtal ofta uppstått i samband med den återkommande samlingen. Denna bidrar även 
till att stärka relationen mellan ledarna och besökarna. En annan aktivitet som stärker gemenska-
pen och fungerar främjande är Egalias populära Speed-friending som även den återkommer med 
regelbundenhet. 
    Bland Egalias aktiviteter som sticker ut 2019 finns besök hos Botkyrka konsthall där deltagarna 
fick en guidad visning och workshop av en av Egalia Skärholmens ledare, som också arbetar som 
pedagog på konsthallen. En av våra ledare höll en mycket omtyckt skriv-workshop där deltagarna 
fick skapa sin egen poesi. I december hölls även en tröjtryckarverkstad i samarbete med Levi’s i 
deras lokaler centralt. Stockholm. Eventet var väldigt välbesökt och otroligt uppskattat.

HBTQ-hänget 

Hbtq-hänget är en träffverksamhet för personer med normbrytande funktionalitet som har rätt 
till insatser genom LSS. Hbtq-hänget uppstod efter att en av Funkisprojektets referensgrupper 
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. 
Verksamheten är ett tryggt rum där deltagarna kan få vara sig själva. Ett av målen är att stärka 
gruppens självkänsla och rättigheter. Vi har bl.a. haft ”mina rättigheter” som tema på en av träf-
farna. Deltagarna har också fått broschyren ”Säg Stopp”, skriven på lättläst svenska, med handfas-
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ta tips om vad man kan göra som hbtq+-person när man blir dåligt behandlad. 
    Hbtq-hänget är gratis, vilket är nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Det är avgörande 
för att våra deltagare (som ofta har mycket dålig ekonomi) ska kunna närvara. 
    Under 2019 har Hbtq-hänget haft totalt 15 träffar. Vanligtvis är vi mellan 5-15 personer. Detta har 
möjliggjorts genom en något utökad budget. De flesta av träffarna har skett på RFSL Stockholms 
lokaler på Alsnögatan 7, men vi har även gjort utflykter. Deltagarna är själva med och påverkar 
aktiviteterna. Under Pride-veckan sågs vi 4 gånger. I december anordnades en Glitter-fest för per-
soner som är funkis och hbtq+.

HBTQ-hälsa

Hivprevention och 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 verk-
samheter. RFSL Stockholm har sedan 90-talet jobbat på arenor där våra 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. Peer education som metod utgår från att en målgrupp lättare lyssnar på och 
tar till sig information från någon som själv tillhör målgruppen. Metoden används ofta inom det 
hiv-preventiva arbetet för MSM. Speglingen av målgruppen sker också i Sexperternas kommu-
nikativa material genom ett medvetet förhållningssätt till representation. Inom det hivpreventiva 
arbetet ryms även verksamheter som ligger utanför Sexperterna, såsom migrantkonsultation, 
projekt riktade till personer som säljer sex samt konferenser, utbildning och annat.
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Uppsökande verksamhet

Sexperterna Klubb 

Sexperterna Klubb jobbar med utdelning av kondomkit. Fördelen med dessa kit är att upplysarna 
kan arbeta på fester där det är för mycket folk för att kondombaren ska få plats på ett lämpligt 
sätt. Kiten består av en tunn genomskinlig plastficka gjord för att enkelt slinka ner i folks väskor 
och fickor. Varje kit innehåller två kondomer, två förpackningar glidmedel och kortfattat informa-
tionsmaterial om något ämne rörande sexuell hälsa, exempelvis testningspåminnelse, upplysning 
om att provtagning behövs på flera ställen på kroppen eller om vår samtalsstödfunktion. 
    Under 2019 har Sexperternas informatörer varit ute vid 75 tillfällen och delat ut över 50 000 
kondomer och glid till besökare på Stockholms gayklubbar. Informatörerna har haft över 700 
samtal om säkrare sex med målgruppen. Samtalen har främst handlat om kondomer, glidmedel, 
PrEP, kondomanvändning, hiv/STI och Sexperternas verksamheter. Klubbarna som varit inklude-
rade under 2019 var SLM, Side Track, Secret Garden, King Kong, Backdoor, Faggotry och Mums 
Mums. Utöver detta deltog Sexperterna under Stockholm Pride dagligen i de stora festerna som 
arrangerades, samt på utvalda engångsarrangemang under året som Cinemaqueers Play Party 
och XXX-Mas party på Nalen.

Sexperterna Park 

Eftersom vi har sett en nedgång på antalet personer som rör sig på dessa arenor, samt att det 
tenderar att vara samma målgrupp vi möter, har vi gjort en omprioritering där vi istället har ökat 
antalet pass inom klubbverksamheten. Vid ett par tillfällen har Testpoint haft snabbtest i anslut-
ning till cruising-miljö, och Sexperterna besökte även Gay Camps grillkväll under Prideveckan 
och passade på att jobba en runda i området och mötte personer ur målgruppen. 

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 Folkhälsomyndighe-
ten. Sexperterna Chatt arbetar precis som RFSL Stockholms övriga uppsökande hiv-/STI-verk-
samheter enligt metoden peer education, som beskrivits ovan. Informatörerna är verksamma 
under kvällar och helger online och för samtal kring sex och säkrare sex med främst med MSM 
och transpersoner. Under 2019 har informatörerna varit verksamma på fyra arenor, listade i 
storleksordning enligt antal kontakter: internet-communityt Qruiser, frågelådan på sexperterna.
org, Sexperternas gilla-sida på Facebook, och Instagram. Under året har Sexperterna Chatt varit 
online vid runt 130 tillfällen, vilket innebär att vi upprätthåller den tätare schemaläggningen som 
började 2015. Informatörerna har haft cirka 1 500 kontakter med frågeställare ur våra målgrupper. 
Hösten 2017 blockades vår profil på Grindr, så tyvärr har vi inte kunnat vara på den arenan, där vi 
hade många kontakter tidigare.

Kondomer och kampanjer

Minibaren 

Under försommaren 2012 introducerades Minibaren på Stockholms nattklubbar. Det blev snabbt 
en succé som uppskattades av både arrangörer och besökare. Minibaren är plexiglasbehållare 
eller engångsbehållare för kondomer och glid som strategiskt kan placeras ut i önskvärda lokaler. 
I mån av plats har vi byggt upp kondomväggar som påminner om godishyllor. Syftet är att visa 
på att det finns en stor variation av storlekar och former. På så sätt kan besökarna enkelt läsa om 
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de olika kondomerna och förhoppningen är att informationen ska hjälpa till att hitta en kondom 
med bra passform. Minibaren har under 2019 funnits stationärt på tiotalet nattklubbar och barer 
i Stockholm. Totalt under året delades det ut över 240 000 kondomer och 90 000 engångsglid 
genom minibaren. 

Stockholm Pride / Gonorrékampanjen inom Preventhiv

Prideveckan blev som alltid en period av intensiv aktivitet för Sexperterna Klubb. Under hösten 
deltog Sexperterna i Preventhivs kampanj ”Gonorrhea – Stronger than ever”. Fokus på kam-
panjen låg under prideveckan och då avsatte Sexperterna alla sina resurser till marknadsföring 
av kampanjen. Kampanjen bestod av flera olika informationsfilmer, affischering på stan, kam-
panjtröjor, glidmedel och förstås kondomer med kampanjtryck. Det ingick också flyers som 
upplyser om att testning är gratis, och listar de vanliga testningsställena för målgruppen MSM i 
Stockholm. Omkring 5 000 kondomer delades ut av Sexperterna inom ramen för kampanjen. En 
anledning till att det är färre än tidigare prideveckor är att i denna kampanj delades kondomerna 
ut en och en, medan vi i våra vanliga kit packar dem två och två.
    Klubbverksamheten omfattade att informatörer besökte 10 olika fester och andra arrangemang 
som hölls i samband med Stockholm Pride, utöver det var Sexperterna på plats varje dag som 
Pride Park var öppen för att svara på frågor och dela ut material inom kampanjen. 

Kinema 

RFSL Stockholm sköter distributionen av gratis kondomer och glid till samtliga Stockholms 
videoklubbar och bastuklubbar 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 2019 har RFSL:s 
minibar fortsatt att användas på samtliga videoklubbar. Under året har vi fortsatt arbetet med att 
tydliggöra att vi delar ut 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 beskri-
ver just den kondomen. RFSL Stockholm har även sett till att det funnits informationsmaterial 
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på olika språk och affischer om säkrare sex på samtliga klubbar. Totalt delades det ut över 73 000 
engångsglid och 210 000 kondomer genom Kinema under 2019.

Kampanj 2019

Under hösten 2019 lanserade Sexperterna Chatt officiellt sitt Instagram-konto med en kampanj 
som varade under november och december månad, i samarbete med vårt förbundskansli. Årets 
kampanj syftade till att stärka Sexperterna Chatts verksamhet och bestod av tryckt material i tid-
ningen QX:s november och decembernummer samt betalade inlägg på Instagram och Facebook. 
I samband med kampanjen avslutades varje kontakt vi hade på chatten med ett budskap om att 
börja följa oss på Instagram. 
    Som en delkampanj under 2019 annonserade vi i olika medier budskap kopplade till gonorré 
med särskilt fokus på att testning i alla lokaler, det vill säga att provtagning sker såväl oralt som 
genitalt och rektalt för att säkerställa att en infektion inte går oupptäckt förbi.

Sexperternas Guldstjärna

Varje år delar RFSL Stockholm och Sexperterna ut guldstjärnor till testningsmottagningar som 
enligt våra mått förtjänar en fin utmärkelse för deras jobb. Under 2019 skickade vi ut 30 mystery 
testers som besökte testnings- och ungdomsmottagningar runtom i Stockholm. De mottagningar 
som fick Sexperternas guldstjärna 2019 var Stockholms Mansmottagning Järva, Venhälsan, Stock-
holms mottagning för sexuell hälsa (SMSH), Stockholms skolors ungdomsmottagning (SKUM), 
Hudkliniken med enheten för sexuell hälsa Södersjukhuset samt Sesam Danderyd.  

Digitala verksamheter

Hemsidor

Under 2019 har vi underhållit existerande sidor och försett dessa med nytt innehåll i form av nya 
artiklar och blogginlägg. Vi har också gått genom gamla artiklar för att uppdatera länkar och 
samtidigt gjort faktagranskningar utifrån ny forskning. 

Följande sidor ligger för närvarande online under namnet Sexperterna:
• Sexperterna.org
• Slm.sexperterna.org (i samarbete med SLM Stockholm)
• En.sexperterna.org (engelska)
• Ar.sexperterna.org (arabiska) 
• Es.sexperterna.org (spanska)
• Ru.sexperterna.org (ryska)

Vi har också följande hemsidor:
• rodaparaplyet.org
• rodaparaplyet.org/en
• alkoholsmart.se 

Vi har försett alla hemsidor med SSL-certifikat, upphandlat ny support och lagt samtliga hemsi-
dor på samma hosting. På slm.sexperterna och rodaparaplyet.se har vi fortsatt renovera koden i 
omgångar men då sidorna konstruerades 2013 finns skäl att se över dem i sin helhet 2020. 
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SMS-påminnelse 

Australiensisk forskning visar att det går att öka regelbundenheten i hivtestning genom SMS-på-
minnelser. Sedan 2011 har Sexperterna marknadsfört en tjänst som gör just det. Tjänsten riktar 
sig till MSM, transpersoner och sexarbetare, och det finns möjlighet att få påminnelser var tredje, 
sjätte eller tolfte månad efter behov. 
    SMS-påminnelsen görs i samarbete med RFSL:s förbundskansli, RFSL Rådgivningen Skåne, 
RFSL Göteborg och RFSL Örebro. Sexperterna broschyr har i sig en påminnande verkan, även 
för den som inte väljer att prenumerera på tjänsten. 

Sexperternas podd

Sexperternas podd är en del av Sexperternas edutainment-satsning där vi försöker göra sexual-
upplysning i ett annat format. Under hösten släppte vi 7 avsnitt som finns tillgängliga på Spotify 
och andra kommersiella plattformar. Med utgångspunkt i samtal om dejting avhandlas allt från 
appar och självförtroende till rasism och säkrare sex.

Övrigt arbete online 

Förutom hemsidorna jobbar vi även med Facebook och under hösten 2019 lanserade Sexperter-
na Chatt officiellt sitt Instagramkonto. Responsen har varit positiv och arbetet med Instagram 
kommer att fortlöpa under kommande år. I samband med det har det tagits fram riktlinjer och en 
strategi för hur vi ska arbeta med kontot. Rutiner och handböcker har skrivits för att volontärer-
na ska kunna använda plattformen i verksamheten med en del nya arbetsuppgifter och ansvarig 
projektledare har även tagit fram två workshops som volontärerna kan gå på för att få moderera 
och lägga upp innehåll på kontot. 
    Målet med Sexperterna på Instagram är att vi ska fånga upp yngre och nya delar av våra 
målgrupper. Förutom att marknadsföra Sexperterna Chatt och svara på frågor i Facebook- och 
Instagram-frågelådan har vi postat inlägg bland annat gällande PrEP, marknadsfört testning, lyft 
kondomstorlek och livsstilsfrågor relevanta för målgruppen enligt Mary Poppinsmetoden, dvs att 
vi bäddar in och lättar upp de hivpreventiva budskapen med texter som är mer lustbetonade eller 
roliga.

Broschyrer & annonsering

RFSL Stockholm har som vanligt distribuerat broschyrer om hiv/STI och säkrare sex till hiv-/
STI-mottagningar och ungdomsmottagningar i Stockholms län efter efterfrågan. Kort om sex 
finns på sex språk, och i två versioner: en som riktar sig till män som har sex med män, och en 
som riktar sig till transpersoner.
Nytt språk för 2019 var franska, och nu finns båda broschyrerna i ny översättning, inte minst med 
hänsyn till migranter från fransktalande delar av Afrika. Under året uppdaterades versionerna på 
svenska, engelska och spanska enligt det nya kunskapsläget om smittfrihet vid behandling (U=U). 
Övriga språk är arabiska och ryska.

Vi har under året annonserat på flertalet plattformar och i flera format: 
• Grindr (Testpoint, Röda Paraplyet)
• Qruiser.com (sexperterna.org, rodaparaplyet.org)
• Scruff (slm.sexperterna.org)
• Helsidor i QX papperstidningen (Testpoint, slm.sexperterna.org, gonorrékampanj och 
Instagram-kampanj.)
• GayRomeo (Röda Paraplyet)
• Facebook (Sexperterna)
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Arbete för nyanlända

Migrantkonsulent/individuellt stöd hiv och STI

Stöd till hbtqi-personer med migrantbakgrund och deras anhöriga. Genom migrantkonsulen-
ten bedrivs primär- och sekundärprevention, främst riktad till hiv-positiva eller/och personer 
som fick andra STI-er. Under 2019 träffade vi 16 hivpositiva män och genomförde 154 samtal om 
behandlingar samt läkarbesök på hiv-mottagningar, till exempel Venhälsan, Sesam City, Sesam 
Danderyd och Huddinge sjukhus. 
    Under 2019 genomfördes 199 samtal om HIV/Aids (154 samtal) och STI (45 samtal), varav cirka 
99 % berörde gruppen MSM, och 190 hälsosamtal (varav 184 identifierade sig som män, och 6 
kvinnor. Av dessa 190 klienter uppgav 9 transerfarenhet/identitet)    
    RFSL Stockholms migrantkonsulent hade under 2019 kontakt med 319 personer. Totalt genom-
förde migrantkonsulenten 644 personliga samtal under året (530 med män, 97 med kvinnor och 
37 med transpersoner av varierande könsidentitet) och 993 samtal per telefon och e-post (829 med 
män, 133 med kvinnor och 34 med transpersoner av varierande könsidentitet). Klienterna har varit 
från 57 länder runt om i värden:
    I år har det återigen varit svårt att ta hand om det stora antalet personer som har kontaktat mig-
rantkonsulenten, vilket har medfört att den genomsnittliga mötestiden blir mindre än en timme 
med varje klient. Ytterligare en rådgivare eller kurator skulle behövas för att tillgodose behoven 
hos det stora antalet människor som söker stöd. 

Newcomers

Under 2019 har sexhälsan på RFSL Stockholm gjort gästföreläsningar vid medlemsgruppen New-
comers medlemsmöten, om överföring, testning och behandling av hiv/STI, om lagstiftningen 
på området SRHR, om anatomi och njutning, om hur det är att leva med hiv med välfungerande 
behandling, om dejting, samt haft kondomworkshop. Inför medlemsmötena erbjuds snabbsvar-
stestning för hiv och syfilis till medlemmar i Newcomers. 
    Vårt informationsmaterial Kort om sex och Kort om sex för transpersoner som nämnts ovan är 
av stor relevans i gruppen nyanlända. Det samma gäller de kondomer och glid som finns tillgäng-
liga i lokalens reception. 

Sexperterna/Testpoint

RFSL Stockholm driver den anonyma testningsverksamheten Sexperterna Testpoint. Målgrupper 
för projektet är MSM, transpersoner, nyanlända hbtq-personer och hbtq-personer som har sex 
mot ersättning. Testpoint har under året erbjudit hiv- och syfilistest med snabbsvar, dels i RFSL:s 
lokaler på Saltmätargatan 20, dels på klubbarna Manhattan och Rainbow Run, i anslutning till 
cruisingområdet vid Frescati, och även på SLM under några månader då Venhälsan hade uppe-
håll i sina besök där.
    Testpoint i RFSL Stockholms lokaler hade öppet tisdag- och torsdagskvällar under större delen 
av året. Under 2019 har Testpoint utfört drygt 730 tester för hiv.
    Under 2019 beslutade vi att byta namn från Testpoint till Sexperterna/Testpoint. Detta för att 
föra samman våra olika verksamheter i en större helhet, och för att dra nytta av igenkänningsef-
fekten. Majoriteten av personalen inom Testpoint har verkat som Sexperter, och det nya namnet 
avspeglar att verksamheten inte bara erbjuder testning, utan även är ett forum för frågor om hiv/
STI och säkrare sex.
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Chemsex

Projektet, som är finansierat med stöd av stimulansmedel för psykisk hälsa via Kunskapscentrum 
för sexuell hälsa, Region Stockholm, riktar sig till vårdpersonal, community-aktörer och direkt till 
personer som har erfarenhet av, eller funderingar kring sex på droger. Projektåret pågår från maj 
2019 till april 2020 och syftet med projektet är att öka hälsan bland MSM (cis och trans) och att 
sänka trösklarna in i den befintliga vården. 
    Projektet består av två delar. Dels en utbildningsdel riktad mot vård och community-aktörer 
samt en del som består av en samtalsmottagning.
    Utbildning riktad till vårdaktörer har pågått löpande från projektstart och till och med decem-
ber 2019 hade 9 mottagningar utbildats i grundutbildningen i chemsex. En första pilotutbildning 
riktad mot community-aktörer såsom barer, saunor och nattklubbar, hölls i november och ett 
andra tillfälle i december. Denna utbildning består av en crash course i chemsex och fokuserar på 
överdoshantering och hjärt-lungräddning, HLR.
    Samtalsmottagningen öppnade i mitten av september vilket föregicks av metodutveckling där 
beprövade europeiska metoder har anpassats till en svensk kontext. Metoden bygger främst på 
motiverande samtal (MI). Fram till årsskiftet har 49 samtal genomförts med 10 klienter på mottag-
ningen. Utöver detta har kortare rådgivning skett via telefon och mail.
    Inom ramen för projektet samverkar RFSL Stockholm dessutom med andra organisationer i 
ett Chemsexnätverk som består av representanter från Venhälsan, Noaks Ark, Posithiva Gruppen 
och HBT-hälsan. 

Hälsa för sexarbetare: röda paraplyet

Röda paraplyet har idag två grenar, dels hemsidor med säkrare sexinformation riktade till sex-
arbetare och dels ett samarbete med Venhälsan på Södersjukhuset. Hemsidan rodaparaplyet.
org och den engelska versionen rodaparaplyet.org/en ligger fortsatt online. Sidorna har fortsatt 
renoverats under 2019 och beslut har tagits under året att skapa en ny plattform för 2020 då den 
existerande kom redan 2013. 
    I samarbetet med Venhälsan ingår möten och återkommande 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. 
Venhälsans nya personal fick möjlighet att gå utbildningen under vintern 2019. Under hösten 2019 
undersökte vi möjligheten att utbilda fler mottagningar och har bokat in nya utbildningar våren 
2020. Andra upplagan av metodmaterialet Dialog distribueras fortfarande. Samarbeten och kun-
skapsinhämtning skedde genom samarbete med RFSL Ungdoms nätverk (där socialtjänsternas 
verksamheter ingår), och med Fuckförbundet.
    Under 2019 påbörjades arbetet med re-branding av Röda Paraplyet för att kunna inkluderas i 
Sexperterna, utan att förlora tydligheten. 

Ätstörningar

Under året skrev RFSL Stockholm en rapport om ätstörningar bland män som har sex med män. 
Rapporten heter Bland twinks, jocks, bears & daddies. Kontroll, mat och träning bland män som 
har sex med män. Rapporten finns tillgänglig i tryckt form men även digitalt. Rapporten gjordes 
möjlig då vi fått tillfälliga projektmedel från Stockholms stads satsning på psykisk hälsa. 
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Konferenser

RFSL Stockholms tolfte sexhälsokonferens 

Sexhälsokonferensen är RFSL Stockholms metodlabb där vi under två dagar fokuserar på ak-
tuella frågeställningar, teman eller målgrupper. Årets tema var framtidens STI-prevention. Till 
konferensen bjöd vi in en rad organisationer inom frivilligsektorn, vården och myndigheterna för 
att bygga plattformar för bättre samverkan och diskutera hur vi ska arbeta med STI-prevention 
framöver. 

Följande representanter för olika organisationer föreläste:
• Rebecka Vyth, Smittskydd Stockholm
• Thomas Hübertz, Aidsfondet (Danmark)
• Tjede Funk, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
• Niklas Eriksson, RFSL Rådgivningen Skåne
• Joakim Westman, Sexperterna, RFSL Stockholm

Konferensen har sammanfattats i en rapport som finns som pdf. 

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 konferensen i Stockholm. Några teman som diskuterades var hur 
det ser ut med PrEP, chemsex, stigma samt politisk påverkan.
    Vi har också deltagit i det nordiska samarbetet för organisationer som jobbar med hiv bland 
MSM, i år var konferensen i Oslo. Centrala teman i både det nordiska mötet och hälsoträffen var 
chemsex, kampanjer och STI:er
    Under senhösten 2019 deltog vi på europeiska Chemsex Forum i Paris där vi fick fördjupad för-
ståelse för situationen i sin helhet med särskilt fokus på metodutveckling och nätverkande. 
Migrantkonsulenten planerade och genomförde tillsammans med RFSL Ungdoms kurator 
RFSL:s Behandlarträffen i Stockholm 1–2 april 2019. Migrantkonsulenten har inte kunnat delta i 
kurser, konferens och andra aktiviteter under året som en konsekvens av det stora antalet kunder/
klienter vi har haft under 2019.
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Samverkan

RFSL Stockholm är representerade i följande samverkansgrupper:
• Preventhiv, samverkansgrupp i Region Stockholm för hivprevention riktad till män som har 
sex med män. Utöver sedvanligt erfarenhetsutbyte utför Preventhiv i samverkan hiv- och syfilis-
testning i parken under Stockholm Pride.
• Samverkansgrupp för mottagningar och verksamheter som utför testning utanför vården/
snabbsvarstestning.
• Chemsexnäteverket – ett nätverk som bildades under 2018 med fokus på chemsex och hälsa. 
Deltar gör bland annat Noaks Ark Stockholm, Posithiva Gruppen, HBT-Hälsan, Venhälsan.
• Pegasusnätverket – ett nätverk inom RFSL Ungdoms projekt Pegasus Råd och Stöd, med 
fokus på unga hbtq-personer som säljer sex. Andra deltagare innefattar Socialtjänstens mottag-
ningar för personer som säljer sex.
• Migrantkonsulenten har följande samarbeten: Röda Korset/Tortyrcentrum, Socialförvalt-
ningen för hemlösa, Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Venhälsan, Stockholms mottagning 
för sexuell hälsa och Huddinge sjukhus – infektionskliniken (samtal och testning med läkare 
eller kuratorer om/med HIV-patienter som migrantkonsulenten träffar på RFSL Stockholm). 
PG - Posithiva gruppen. Noak Ark, testning och luncher till/för hivpositiva och deras anhöri-
ga. Migrantkonsulenten samarbetar även med RFSL Newcomers, RFSL Ungdom Newcomers 
Youth och Testpoint.
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Jag är berättaren

Jag är berättaren är ett treårigt projekt som startade i september 2017. Projektet bedrivs av RFSL 
Stockholm och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det är ett berättar-projekt för hbtq-perso-
ner som bor på gruppbostad och/eller jobbar på daglig verksamhet och vill berätta och författa 
böcker. 
    Idén till projektet föddes på RFSL Stockholm och Funkisprojektets verksamhet Hbtq-hänget 
som är en mötesplats för hbtq-personer som bor i gruppbostad och/eller arbetar på daglig verk-
samhet. Deltagarna på Hbtq-hänget uttryckte en stor frustration kring avsaknaden av böcker, 
filmer och andra kulturella uttryck som handlar om hbtq-personer som är funkis. I förlängningen 
handlar det om avsaknad av en självklar plats i samhället. Att kunna känna igen sig och spegla sig 
i berättelser är mycket viktigt för normbrytares, och allas, hälsa.
    Syftet med Jag är berättaren är att fylla en lucka i den svenska litteraturen genom att skapa ett 
tryggt, stärkande 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 fun-
kis 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 att åka på författarturné, bland annat till bibliotek.

Författarträffar

Under 2019 har Jag är berättaren haft cirka 40 författarträffar med totalt åtta författare (för närva-
rande sju). Författarträffarna utgör huvudverksamheten i projektet och författarna samt projekt-
medarbetarna träffas varje måndag i RFSL Stockholms lokaler på Alsnögatan 7.
    Varje träff är två och en halv timme och har en tydlig struktur. Kontinuitet och struktur är en 
förutsättning för att träffarna ska bli bra och nå målet. På träffarna gör vi olika skrivövningar och 
berättarövningar. Under året har vi haft stöd av berättarpedagog Kersti Björkman från Fabula 
Storytelling. Alla författare har också haft regelbundna individuella skrivtider med projektmed-
arbetarna. Under våren har projektet haft besök av inspiratörer på några av författarträffarna: 
illustratören och bildläraren Ruhani Islam, och författaren Aleksa Lundberg. Vi har besökt olika 
kulturevenemang för att få inspiration, bland annat ett författarsamtal på Täby bibliotek med för-
fattaren Moa-Lina Croall samt författarsamtal med Marika Karlsson på Kulturhuset/Stadsteatern 
Vällingby.

Bokrelease och uppläsningar

I samband med Stockholm Pride i augusti hade Jag är berättaren bokrelease i RFSL Stockholms 
lokaler för projektets andra bok, Min Stolthet. Det bjöds på tilltugg och författarna läste upp sina 
texter ur boken. Releasefesten hade ett 50-tal besökare och blev mycket lyckad. Boken trycktes i 
1000 exemplar och efterfrågan har varit stor. 
    Projektet hade även en uppläsning på Upplands Väsbys bibliotek under Prideveckan samt de-
lade ut böcker i RFSL:s tält i Pride Park.
    Författarna har också besökt Solna bibliotek där de har pratat om boken och läst upp texter, 
samt haft en skrivarworkshop. Jag är berättaren besökte även Söndagsträffen i Kista och hade 
uppläsning där.
    I november blev författargruppen inbjuden till Riksföreningen Grundens 10-årsjubilieum i 
Göteborg och vi åkte dit och läste upp texter och pratade om boken. 6 av 7 författare åkte tillsam-
mans med projektmedarbetarna till Göteborg för uppläsning och en natts övernattning.
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Övriga aktiviteter

Under våren lanserades RFSL Stockholms nya mer tillgängliga hemsida där det bland annat finns 
mer lättlästa texter. Under hösten lanserade Jag är berättaren tipslistan Säg stopp. Det är konkre-
ta tips från författarna på hur en kan göra om en blir behandlad illa på till exempel sin dagliga 
verksamhet eller i sitt boende. Tipslistan publicerades också på projektets Instagram i form av en 
julkalender med ett inlägg varje dag från den 1 till 24 december.

Newcomers Mental Health

Compared to the population as a whole, LGBTQ migrants suffer to a larger extent from mental 
health issues in general, and specifically, from PTSD, including complex PTSD. And yet very few 
have access to professional mental health support. Since most of our members are cut off from 
family members as well as diaspora community, we believe that peer-to-peer group support will 
be beneficial in that it breaks isolation, provides a wider social network, as well as a new sense of 
belonging. We also believe that there is an empowering aspect of group-based peer-to-peer sup-
port, in which the members build resources together by sharing their own experiences. Creativity 
expressed in group settings can also help with an increased sense of safety and wellbeing, helping 
to heal trauma in the brain.

Our Newcomers Mental Health Project aims to decrease the shame and stigma attached to men-
tal health issues in our member group by making knowledge of the public health systems and 
experience of mental health issues (especially traumatic stress) available to the member group. 
And we also hope to increase the knowledge about the specific problems facing LGBTQ migrants 
available to a broader public health context. We propose that there are many benefits of offering 
peer-to-peer group support: increased social network, enhancement of empowerment, finding 
positive role models, learning coping skills, reducing symptoms, scalability.

Project leader Anna Winget’s research shows that drama can be both a powerful tool for hea-
ling as well as for educating, and we are utilizing it for both purposes to reach our overall goal 
of improving the mental health of LGBTQ migrants. Our process has been to combine the tools 
and methods of Carl Brunell’s experience as a clinical trauma psychologist and Anna Winget’s 
experience as a researcher and community organizer using performance as a healing tool in the 
development of our method. 

In this pilot project, support groups are divided as follows: 2 groups of 10 people each for gay/
bi men, 2 groups of 10 people each for lesbian/bi women, and 1 group for trans and nonbinary 
migrants. The project manager recruited and trained group leaders, most of whom have lived ex-
perience of seeking asylum in Sweden based on gender or sexual identity. Each group includes 2 
group leaders, for whom we also provide support in the form of mandatory monthly handledning 
and one-on-one therapy sessions with a trauma therapist. We recognize the mental strain on vol-
unteers and group leaders and have implemented workshops and offered psychological support 
toward a mentally healthy organization. 

In a collaboration with ScenSverige, the Newcomers utilized dramatherapy and theatre of the 
oppressed methods to transform traumatic experience into a performance piece, Breaking the 
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Silence. Along with panel discussions from Newcomers performers, the original theatrical perfor-
mance premiered at Stolt Scenkonst during Stockholm Pride and was later performed at Reclaim 
Pride Göteborg and Uppsala Pride.  

Tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Newcomers är ett nätverk inom RFSL som jobbar med målgruppen asylsökande, flyktingar, pap-
perslösa och nyanlända hbtqi-personer i Sverige. RFSL Newcomers i Stockholm är den särdeles 
största Newcomers-avdelningen i landet, bestående av cirka 250 medlemmar. Våra medlemmar 
kommer från hela världen och de flesta har flytt förföljelse i sitt hemland. Newcomers medlems-
grupp håller sociala möten där vi delar viktig information om det svenska samhället, asylproces-
sen, boende och sjukvård med mera, samt bistår generellt stöd, juridisk rådgivning, sexualrådgiv-
ning, provtagning av könssjukdomar och terapeutiskt stöd där det är möjligt. Tidiga insatser för 
asylsökande (TIA)-projektet, strävar till att engagera våra medlemmar med spännande aktiviteter 
för att främja känslan av tillhörighet, förebygga passivisering, erbjuda ett tryggare rum för med-
lemmar samt ge ett fotfäste i det svenska samhället. 
 
Under år 2019 samordnade TIA-projektet runt 500 aktiviteter. Kärnan i vårt aktivitetsprogram 
består av svenskundervisning två gånger i veckan, simlektioner, crossfit-träning, samt språkkafé 
och söndagslunch. Söndagsluncherna var ett samarbete med Hörselskadades förening, där med-
lemmarna i Newcomers turades om att leda ett mindre matlagningsprojekt, där de fick bestämma 
menyn bestående av traditionella rätter från sina ursprungsländer, och maten köptes in enligt 
en budget där matlagningen sedan delades upp mellan andra volontärer för att genom storkok 
skapa maträtter till hela söndagslunchen. 
 
Vi försöker strukturera våra aktiviteter kring medlemmarnas behov, därför kan medlemmarna 
välja att delta i tre separatistiska grupper uppdelade efter sexualitet och könsidentitet – en grupp 
för homosexuella/bisexuella män (ungefär 70 % av medlemmarna), en för lesbiska/bisexuella 
kvinnor (25 %) och en för trans- och ickebinära personer (5 %), för att öka känslan av trygghet och 
tillit bland våra medlemmar. Dessa grupper träffas genom en mängd olika aktiviteter och besök, 
såväl som diskussionsgrupper för att främja den psykiska hälsan samt att utrusta dem med ett 
språk för att tala om sina identiteter, känslor, relationer, erfarenheter, rädslor – ämnen som är 
nödvändiga för att förbereda sig inför asylintervjuerna med Migrationsverket. De separatistiska 
grupperna har haft smink-workshop, viktiga informationsmöten om ämnen såsom transhälsa, 
och de har regelbundet utforskat det lokala utbudet av hbtqi-evenemang och uteliv. Vi har haft 
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vår egna dansklasser under året, både för de separatistiska grupperna och för alla medlemmar, 
bestående av jamaicansk dancehall, arabisk magdans och modern dans. 
 
Aktiviteterna som alla våra medlemmar är välkomna till har bestått av allt från avkoppling – till 
exempel yoga, mindfulness och hantverk – till mer dynamiska aktiviteter såsom skattjakt, open 
mic-kväll, drag-workshop och att spela fotboll tillsammans. Vi har också besökt en mängd konst-
utställningar, gjort guidade turer i museum och stadsvandringar, hållit filmvisningar och sett 
framträdanden. Mycket av det kulturella innehållet rör erfarenheter av migration, att rasifieras 
i Sverige, hbtqi-teman eller intersektionen av att vara en hbtqi-person som rasifieras, och har 
arrangerats av CinemAfrica och Transfest. Utöver vanliga föreläsningar om och genomgångar av 
asylprocessen för både volontärer och medlemmar, så har vi anordnat en mängd workshops på 
plats, med bland annat Afrosvenskarnas riksförbund, om att navigera antirasism och afrofobi, 
och RFSL Stockholms enhet för sexhälsa, som regelbundet har hållit diskussioner om sexuell 
hälsa och hur det är att dejta som hbtqi-person. 
 
Medlemmarna har haft möjlighet att uppleva naturen vid en svensk sjö under Newcomers som-
marläger, genom en mängd olika utomhusaktiviteter såsom vandring, roddbåt, kubb, badmin-
ton och volleyboll, samt brädspelskvällar, improvisationslekar, karaoke och grillfest. Vårt årliga 
Stockholm Pride-firande utökades i fjol utöver vårt vanliga Newcomers-tält i Pride Park och mar-
scherande i Prideparaden med ett firande på AfroPride samt deltagande i det officiella Pridepro-
grammet på Pride House. Våra medlemmar deltog i flertalet paneler, vilket gav dem möjlighet att 
tala direkt till svenska hbtqi-personer om sina erfarenheter och angelägenheter. Såväl som Pride 
har medlemmarna haft möjlighet att fira många kulturella festligheter med mat och spel, från 
det mer typiska jul- och påskfirandet till Halloween och den svenska nationaldagen. Newcomers 
uppmärksammade också Trans Day of Remembrance där medlemmarna läste upp egenskriven 
poesi samt visade kortfilmer.
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Transit stöd- och samtalsgrupper

Under 2019 var vi tvungna att anpassa transitverksamheten i relation till bidraget vi får. Där-
för kunde vi endast genomföra hälften av de planerade träffarna och grupper gavs endast på 
vårterminen. 
    Samtalsgruppen hade 12 deltagare vid start och 7 som gick hela terminen. Stödgruppen hade 
7 deltagare under hela gruppomgången. En volontär ledare skötte allt administrativt arbete och 
lyckades sprida ordet om verksamheten så att fler deltagare kunde anmäla sig.

Transit Plus

I april 2020 fick vi beviljat medel från Region Stockholm för att driva projektet Transit Plus med 
syfte att minska den psykiska ohälsan hos gruppen. Bakgrunden till projektet är att vi upplever 
att vår befintliga gruppverksamhet för unga transpersoner behövde kompletteras med ökat fokus 
på vissa grupper inom transcommunityt samt ha ett bredare åldersspann. De tre grupper vi valt 
att rikta dessa insatser mot är transpersoner som rasifieras som icke-vita (trans people of color), 
transpersoner med normbrytande funktionalitet, icke-binära samt transcommunityt i stort. 

Detta är det vi ska göra inom projektet fram till april 2020:
• bedriva 40 träffar för målgrupper inom transcommunityt
• dessa träffar fördelas lika mellan priogrupperna

Fram till årsskiftet har vi hunnit med att skapa rutiner och metoder för verksamheterna, sprida 
ordet om projektet samt inlett flera samarbeten. Vi har även börjat bedriva gruppverksamheten 
för transpersoner som rasifieras som icke-vita (trans people of color). Projektet fortsätter till och 
med april 2020 med förhoppning om förlängning.

Transkalendern

Transkalendern 2019 är en produkt av och med och för transcommunityt och dess allierade. Lo 
River Lööf (foto) och Iso Sling Lindh (layout) gjorde ett fantastiskt arbete med att skapa kalendern. 
Releasen var tillsammans med Trans Fest Stockholm på Södra Bar som och blev väldigt välbesökt. 
Det första trycket på 200 kalendrar tog slut fort och vi gjorde ett nytryck på 100. Transkalendern är 
gratis för att så många som möjligt ska ha möjlighet att få del av den. Vi upplever att Transkalen-
dern har ett starkt och omtyckt varumärke inom communityt som vi vill bevara. Under Stockholm 
Pride arrangerade vi en utställning av Transkalenderns bilder mellan 2014–2019 på Pride House.
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Utbildarna

RFSL Stockholms utbildningsverksamhet ska öka hbtqi-kompetens och kunskap kring antidis-
krimineringsarbete, normer och mänskliga rättigheter.  Utbildningsverksamheten ska leda till att 
yrkesverksamma, organisationer och föreningar som kommer i kontakt med hbtqi-personer har 
kunskap och verktyg för att arbeta mot diskriminering på grund av kön och sexualitet, samt få 
ökad medvetenhet om heteronormen och cisnormen. 

Det primära syftet med utbildningsverksamheten är att sprida verktyg för att arbeta mot be-
gränsande 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, är det viktigt att lyfta fram hur 
dessa normer samverkar med andra normer. Därför är alla utbildningsupplägg skapade med en 
intersektionell analys och ambitionen är att kunna anpassa utbildningar utifrån specifika behov 
(dominerande normer) hos uppdragsgivarna. Våra utbildningar bör därför även bidra till att mot-
verka exempelvis rasism, funkofobi och ge perspektiv på förtryckande normer kring till exempel 
klass, kroppsstorlek och ålder. 
Under 2019 har RFSL Stockholms utbildningsverksamhet utvecklats och förtydligats både internt 
och externt. Under året har föreningen haft två heltidsanställda som har arbetat som utbildnings-
ansvariga med uppdraget att både planera, administrera, utveckla och marknadsföra verksam-
heten samt genomföra alla utbildningar. 
    Utbildningsansvariga har lagt en hel del tid under året på att strukturera upp det interna ar-
betet med rutiner kring administration, intern kommunikation, beställningar, rapportering till 
Stockholm stad, dokumentation, uppföljning et cetera. Detta har varit nödvändigt då verksam-
heten tidigare till stor del drivits av en person åt gången och rutinerna inte varit särskilt tydliga. 
Nu finns både rutiner för administration, kommunikation samt färdiga basupplägg för utbildning 
framtagna – allt sammanställt under 2019.

Utbildningsverksamheten har de gångna året förtydligat sin verksamhet utåt genom att konse-
kvent börja använda namnet Utbildarna RFSL Stockholm, samt att ta fram en beskrivande bild 
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för att tydligare kommunicera vår verksamhet externt. På hemsidan finns numera även bilder på 
utbildarna och tydliga presentationer av vilka vi är. 
    Ovanstående är resultat av den kommunikationsplan som tagits fram för verksamheten under 
2019. I och med detta har Utbildarna RFSL Stockholm startat ett mer aktivt marknadsföringsar-
bete. Under året har ett konto på Instagram startats (@utbildarna_rfsl_sthlm) startats upp –  
detta uppdateras enligt rutiner beskrivna i kommunikationsplanen. Riktade mailutskick till olika 
verksamhetsområden samt till näringslivet har skickats ut. Under hösten 2019 har även två öpp-
na frukostföreläsningar riktade mot skola respektive LSS-verksamheter genomförts. Alla dessa 
insatser syftade till att synliggöra Utbildarna RFSL Stockholm samt att på längre sikt öka antalet 
verksamheter vi når ut till och därmed också öka Utbildarna RFSL Stockholms intäkter. I skrivan-
de stund har dessa två insatser redan genererat nya beställningar. 
    Under 2019 fortsatte arbetet med att utveckla de utbildningsupplägg som Utbildarna RFSL 
Stockholm erbjuder. Ett flertal standardupplägg har tagits fram både för grundutbildningar och 
för utbildningar riktade mot specifika verksamhetsområden. De nya uppläggen började erbjudas 
i samband med att RFSL Stockholms nya hemsida lanserades. Detta har underlättat både för våra 
uppdragsgivare när de ska formulera vilken typ av utbildning de söker och för våra utbildare som 
nu har en avsevärt minskad administrationstid för detta. 

Vi har under verksamhetsåret 2019 varit ute i 46 olika verksamheter, med uppdrag i varierande i 
storlek och omfattning. Allt från storföreläsningar, workshops och längre processinriktade insat-
ser har genomförts. Uppdragsgivarna har varit allt från de kommunala verksamheter och enhe-
ter som anmält intresse för Stockholms stads diplomeringar, till andra arbetsplatser, föreningar, 
organisationer och fackförbund. Gemensamt via både diplomeringarna och de övriga utbildning-
arna har RFSL Stockholm utbildat omkring 1500 personer under 2018 – vilket i förlängningen 
innebär att vi nått ännu fler, då arbetet med hbtqi och normkritik många gånger förankrats hos 
uppdragsgivarna vi utbildat i första hand. Vi kan se att Utbildarna RFSL Stockholm når ut till en 
växande skara och att vårt goda renommé håller i sig.

Uppdraget med HBTQ-diplomeringar inom Stockholm stad fortsatte under 2019. Avtalet har 
förlängts vilket innebär att Utbildarna RFSL Stockholm är förstahandsleverantör av diplomering-
arna fram till november 2020. Utbildarna RFSL Stockholm har under 2019 diplomerat 23 enheter/
arbetsplatser i staden.
 

Volontärverksamheten

RFSL Stockholms volontärverksamhet fick under 2019 flera nya volontäruppdrag genom de nya 
projekten Transit Plus, Egalia Skärholmen och Newcomers Mental Health. Detta har lett till att 
vi har uppdaterat metoder och rutiner samt utvecklat våra samarbeten projekten emellan. Det 
har också gjort oss mer synliga och tillgängliga för engagemang gentemot vårt community. RFSL 
Stockholm har under 2019 haft ett 90-tal volontärer som engagerat sig aktivt inom verksamheter 
som Sexperterna, HBTQ-hänget, Newcomers, Egalia och Transit.     
    Vi fortsatte vårt samarbete med RFSL-förbundet under Stockholm Pride och rekryterade vo-
lontärer till RFSL:s tält i Pride Park under hela veckan. Något som uppskattades av alla. Arbetet 
med den digitala utbildningen fick skjutas fram och kommer att ske i början av 2020.
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Medlemsgrupper
Följande grupper har skickat in en verksamhetsberättelse för 2019.

Asexuell/Aromantisk Gemenskap

Vi har haft träffar där vi pratat, spelat spel och fikat i RFSL Stockholms lokaler. Det har kommit 
nya personer på varje träff och det har bidragit till intressanta konversationer och möten.

Bögbokcirkeln

Bögbokcirkeln har träffats en gång i månaden under året och i sedvanlig ordning pratat bögböck-
er, först på Bitter Pills, som tyvärr stängde, och därefter på Secret Garden. Sommaravslutningen 
genomfördes på Långholmen. Böcker vi läst är bland annat The City And The Pillar av Gore Vi-
dal, den japanska mangaserien My Brother’s Husband och Brokeback Mountain av Annie Proulx. 
Ungefär fem till tio personer brukar komma, både nya och gamla. Våra träffar annonseras som 
öppna Facebook-events.

Gaygympan

Vi håller till i Friskis & Svettis lokaler på Sveavägen/Kungstensgatan. Gympapassen är uppbygg-
da som ett ”medelpass” men körs ganska intensivt för de som kan/vill. Vi har också under hösten 
inkluderat skivstänger och vikter i passets styrkedelar eftersom deltagarna efterfrågat detta. Den 
sociala biten är också viktig för att ”hålla ångan uppe”. Förutom kommunikationen genom FB så 
snackar vi en del i bastun efter träningen och vi har lärt känna varandra ganska väl. För att ytter-
ligare stärka de sociala banden avslutar vi terminerna med en liten fest hemma hos gruppledaren 
efter sista passet.

Gay-Seniorerna

Föreningen vänder sig till homo- och bisexuella män över 60 år. Även yngre som trivs med oss 
är välkomna. Gay-Seniorerna är inne på sitt 32:a verksamhetsår och hade vid årets slut 205 med-
lemmar. Basen i vår verksamhet är vårt onsdagscafé där vi varje vecka samlar 30-40 Gay-Seniorer 
umgås över kaffe med bröd. Vi samlas i ”Det vita huset” vid Danvikstull.  I år blev det sammanlagt 
44 onsdagar. Caféet gör uppehåll några veckor under sommaren och mellan jul och trettondagen. 
På tisdagar går vi på bio, museum, lunch eller promenader.
    Totalt har vi under året haft 192 aktiviteter med caféerna inräknade. De övriga aktiviteterna 
innefattar bland annat onsdagspub och fredagspub, biobesök, museibesök, luncher, kryssningar, 
utflykter och promenader.
    Gay-Seniorerna har även ett matlag bestående av fem till sex personer som träffas över en lång-
lunch hemma hos varandra. Under året startade Lasse Gustavsson en bridgeklubb som även de 
turas om att träffas hos varandra för att spela. Christiaan Hollander har som teaterombud erbju-
dit biljetter till både Stadsteatern och Dramaten. Deltagarantalet på teatrarna har ökat i år.
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Golden Ladies

Under 2019 har Golden Ladies arrangerat tisdagscaféer, varav en del med tema, haft fester, kul-
turaktiviteter med utställningar, film, konst, museer, teater, bokklubb, sällskapsspel och stads-
vandringar. Vi har gemensamt tittat på damfotboll, damishockey, spelat boule och bowling. Vi 
har deltagit i Stockholm Pride-paraden, Norrtälje Pride samt Uppsala Pride.
    2019 fyllde Golden Ladies 30 år och det firades storstilat med flera specialaktiviteter under jubi-
leumsveckan och avslutades med en storslagen fest. Vi ser att föreningen fyller ett stort behov hos 
våra medlemmar och man får inte nog av de aktiviteter som föreningen anordnar, så gruppens 
egna Facebookgrupp används flitigt av medlemmarna och många spontana aktiviteter anordnas 
av de enskilda medlemmarna. Styrelsen och föreningen jobbar oförtrutet vidare för att kunna 
fortsätta med många aktiviteter samt för att kunna växa med ytterligare fler medlemmar.

Lambda Volley

Medlemsgruppen har tränat volleyboll en gång i veckan (tisdagskvällar) i Eiraskolan på Kungs-
holmen. Sedan är vi några som valde att delta i en turnering – Barbie & Ken tournament – i 
Berling i Tyskland i september. Vi tycker att det är trevligt att många hbtq-personer med utländsk 
bakgrund, som är nyinflyttade till Stockholm, har hittat till oss.

Newcomers Stockholm

Vårt mål under 2019 har varit att skapa en trygg miljö där våra medlemmar kan vara sig själva och 
få hjälp med sin livssituation som asylsökande, papperslös eller nyanländ. Vi har haft regelbund-
na möten varje vecka med olika teman för att ge kunskap för att kunna orientera sig i det svenska 
samhället. På våra möten har jurister erbjudit juridisk rådgivning och det har funnits möjlighet 
till hiv-testning och rådgivning. Våra volontärer erbjuder också personliga samtal. Våra vanliga 
aktiviteter med svensklektioner, simträning, fotboll, crossfit-träning, språkcafé, söndagsluncher, 
introduktionsträffar och stödgrupper har bedrivits av våra volontärer. Under juli anordnade vi ett 
varmt uppskattat sommarläger i Gnesta, där 23 medlemmar deltog under tre dagar.  Vi hade ett 
stort deltagande under Stockholm Pride. Där deltog vi med programpunkter i Pride House, som 
var mycket väl besökta. Vi hade också ett eget tält i Pride Park, där vi arrangerade olika aktiviteter, 
berättade om vår verksamhet, sökta nya volontärer och bad om donationer. Aktiviteterna under 
Stockholm Pride engagerar medlemmarna i Newcomers och de bidrog med stora volontärinsatser 
under veckan. Under Pride hade också vår konstgrupp ett uppträdande av sin föreställning The 
Miraculous Journey of Breaking the Silence sin premiär. Uppträdandet var resultatet av månader 
med slit med att arbeta fram ett manus och att repetera. I juni 2019 arrangerade vi festen Here and 
Queer på Fylkingen i Stockholm, för att sprida information om Newcomers medlemmars livs-
situation och för att locka nya volontärer och samla in donationer. På festen visade flera av våra 
medlemmar upp sina talanger med sång- och dansuppträdanden.

Trans Newcomers

För att skapa en känsla av trygghet har gruppen haft regelbundna sociala aktiviteter. Tillfällen till 
samtal om sådant som är gemensamt för deltagarna i gruppen är en hjälp för bättre känslomässig 
hälsa. Gruppen har tagit upp ämnen som berör medlemmarna och man har genomfört gemen-
samma aktiviteter även utanför RFSL Stockholms lokaler.
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Gruppen för Homo/Bisexuella män i Newcomers

Gruppen startades som en del av TIA-projektet med Länsstyrelsen. Vi har träffats nästan varje 
vecka för sociala aktiviteter och samtal kring den livssituation som homo/bisexuella män i New-
comers målgrupp befinner sig i.  Vi har bland annat haft filmkvällar, fotograferingsworkshop och 
samtalsträffar.

Gruppen för Lesbiska/Bisexuella kvinnor i Newcomers

Gruppen har gått på olika lesbiska evenemang och klubbar tillsammans. Vi har varit på filmvis-
ning, danslektioner och besökt queer-events under Stockholm Pride. Gruppen har deltagit på 
crossfit-träning tillsammans med Lubba med lebb, ett träningsinitiativ med lesbiska förtecken där 
alla inkomster har gått till Newcomers.

Regnbågen Stockholm

Regnbågen är en nybildad medlemsgrupp som arrangerar caféträffar för teckenspråkiga medlem-
mar i RFSL Stockholm. Där har medlemmarna kunnat umgås med varandra och delat informa-
tion med varandra på teckenspråk, planerat gemensamma aktiviteter och stärkt gemenskapen i 
communityt.  

Regnbågsfamiljer längs linje 17

Vi fick 15 000 kronor i föreningsstöd från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Med hjälp av detta bidrag 
och lite tillskott från RFSL Stockholms kassa så kunde vi arrangera matlag vid fyra tillfällen, en 
Pride-aktivitet i form av picknick med longboard-skola för barn, ungdomar och vuxna (under 
ledning av professionell instruktör), två samtalsträffar samt ett välbesökt nyårsfirande i en park, 
med grillning och skattjakt. 
    Matlaget genomfördes i samarbete med det lokala företaget Hela MaGen som arvoderades för 
att ta fram meny, köpa in råvaror och handleda barn och vuxna i matlagning. Matlaget har nu 
blivit en inarbetad verksamhet. Det är en träffpunkt som är väl känd av målgruppen och som 
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kan beskrivas som kärnan i vår verksamhet. På efterfrågan från flera medlemmar började vi med 
träffar för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande kring omsorgstagande och familjeskapande – 
för vuxna. Matlaget är redan en träffpunkt i ett sammanhang där vi är norm och där vi kan stötta 
varandra. Men det fanns efterfrågan på sammanhang där vi även kan utbyta erfarenheter och 
höja vår kunskap om hur vi kan hantera utmaningar, utan att barnen är med. Under 2019 provade 
vi detta, men aktiviteten hittade inte riktigt rätt form på en gång. Även om viljan fanns, så blev 
uppslutningen inte så stor som vi hoppats. Alla ovanstående aktiviteter var kostnadsfria för delta-
garna. Vi arrangerade även några friluftsaktiviteter i skogar och parker, som byggde på att delta-
garna bar sina egna kostnader. Ett särskilt mål vi hade för 2019 var att bredda målgrupperna i vår 
verksamhet. Vi ville nå även lite äldre barn och ungdomar och stärka relationer mellan de som 
växer upp i regnbågsfamiljer och de som är självidentifierade som hbtqi-personer. Vi tror att de 
här unga personerna kan ha utbyte av varandra och av oss vuxna. Vi kom en bit på vägen genom 
att bjuda in en annan medlemsgrupp inom RFSL Stockholm – Golden Ladies – till våra matlag, 
samt genom att under Pride-picknicken arrangera en Longboard-skola med en instruktör. Det var 
en aktivitet som tilltalade även unga självidentifierade hbtqi-personer.

Stolta Föräldrar till HBTQ-barn i Stockholm

Vi har under 2019 haft tio möten där Stolta Föräldrars arbetsgrupp fördelat och planerat nät-
verkets uppsökande verksamhet och aktiviteter som riktar sig till nya och sedan tidigare kända 
föräldrar och anhöriga till hbtq-barn, men även hanterat de som kontaktat nätverket med frågor 
eller för stöd. Medlemsgruppen har arrangerat fem cafékvällar dit föräldrar kan komma utan 
anmälan för att träffa andra föräldrar för samtal och stöd. Vi har även deltagit i Stockholm Pride- 
paraden där vi uppskattar att 900-1 000 personer har deltagit i vårt ekipage, och i Pridepark där 
vi har haft ett tält för besökare. En studiecirkel har hållits vid åtta tillfällen under höstterminen, 
med två öppna föreläsningar: RFSL Stockholms hbtq-ABC föreläsning samt ett föredrag med 
HBT-hälsan från SÖS. Stolta föräldrar har även deltagit i Transdemo, gjort en intervju i SR:s ara-
biska kanal, delat ut geléhjärtan utanför Riksdagen, anordnat en transvandring i Stockholm, och 
genom insändare i DN deltagit i debatten kring hbtq. En två dagar lång temahelg har arrangerats, 
med besökare från runt om i landet. Där har vi haft inbjudna föreläsare och hbtq-personer som 
har delat med sig av sin historia och haft samtal i grupper med fokus på föräldraperspektivet.
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Transanhöriggruppen (TAG)

Vi har genomfört sex träffar med transanhöriga, med tyngdpunkt på dialog och erfarenhetsutby-
te. Medlemsgruppen har medverkat på Könsdysforidagen i Huddinge under september månad. 
Vi har även varit i dialog med, och gett stöd till, RFSL i Helsingborg med anledning av att en 
motsvarande anhöriggrupp har startats upp där

Transcaféet

Transcaféet är en trygg mötesplats för transpersoner som vill komma ut. Varje träff har haft uppe-
mot tio deltagare och många har varit nya besökare. Mötena har en samtalsterapeutisk funktion 
som ofta blir ett första steg innan utredning och könsbekräftande behandling inom vården. Att 
prata med andra om sin könsidentitet, eller att bara komma till mötet och vara bland andra som 
har en icke normativ könsidentitet kan vara befriande. För en del är det helt livsavgörande att 
komma till träffarna. Transcaféet är inte ett vanligt kafé utan enkla fikaträffar som arrangeras en 
gång varje månad, med uppehåll i juli.
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English summary
“I don’t know where I am going, but I am on my way.” These are the words of the French philo-
sopher and author Voltaire, and it can be applied to the where we are today and the challenges 
that RFSL Stockholm faces in the years to come, without an overly dynamic imagination.
The tradition of the Swedish civil society stands strong and any rumors about its imminent decli-
ne are exaggerated. But we are facing a change, that much is clear, and it is important to be prepa-
red for it.
    In recent years, we have seen demands for increased professionalization of civil society, while 
the tendency leans increasingly towards the organizations becoming service providers to muni-
cipalities and regions while at the same time getting a smaller cut of the cake for the community 
when the grants are distributed. This leads to a depletion of the core of the movement, and it 
negatively affects the work we can do to strengthen the community. Therefore, RFSL Stockholm 
must have a stable foundation in the base of its operations. And that makes it important to think 
in new ways and not take anything for granted.
    In the past year, extensive improvement efforts have been initiated to secure the organization’s 
continued operations. It has resulted in work on parallel levels; with IT and personal security, 
governance documents and policies, agreements and collaborations, and – last but not least – 
the operational work towards our target groups: LGBTQI people in Stockholm. Here are some 
examples:
    During the year, the RFSL Stockholm had the opportunity to broaden its existing activities in 
HIV/STD prevention, for newly arrived LGBTQI people, LGBTQI youth and transgender persons 
through project funds from the Stockholm Region Knowledge Center for Sexuality and Health 
(KCSH) and the County Administrative Board's Early Initiatives for Asylum Seekers (TIA). This 
has meant a lot to the community but has also resulted in the office has recruiting new staff.
During RFSL's national congress in October, RFSL Stockholm was a strong, clear and well-pre-
pared voice, and we pushed changes that are important to improve the quality of our operations. 
The importance of having a board that understands and engages in the association's work cannot 
be underestimated.
    There is, of course, still much to continue to work on, but we are moving in the right direction, 
and I am proud of what RFSL Stockholm has accomplished in 2019 – you can read more about 
that on the following pages in this report.
    In conclusion, I would like to extend a warm thank you to all of RFSL Stockholm members 
for supporting our work, whether as passive members, by engaging as volunteers or in member 
groups – or by contacting us with comments and suggestions on how Sweden’s largest RFSL de-
partment can become even better. Without you, we wouldn't be where we are today.

Martin Halldin
Operations manager RFSL Stockholm








