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Inledning och politisk vision
Visionen syftar till att leda föreningen i sin helhet och kansliet i de projekt som utvecklas.
Styrelsen kommer också att involvera våra medlemsgrupper och uppmuntra dem att delta i
arbetet med RFSL Stockholms fokusområden.

Ett starkare RFSL Stockholm
Vi betonar det grundläggande arbetet med att utveckla RFSL Stockholm för att skapa en mer
sammanhållen förening med tydligare koppling mellan projektverksamheten och medlemsgrupperna. Vi fortsätter utvecklingen av styrelsens arbetsmetoder, går igenom och uppdaterar
styrdokument och ser över föreningens interna arbetsmetoder.
Vi ska utvärdera vilka projekt som bedrivs och i vilken riktning föreningen utvecklas. Vi ser
över hur vi kan utveckla utbildningsverksamheten så att den motsvarar de önskemål som framförs av föreningens medlemmar.
Att engagera medlemmar och medlemsgrupper i en grundläggande framtidsplanering för hur
RFSL Stockholm ska utvecklas för att föreningen ska stå stark i framtiden. Att se över hur föreningen kan utvecklas och spridas geografiskt i länet och skapa relevanta medlemsaktiviteter för fler
i föreningens målgrupp så att vi kan få fler nöjda och mer aktiva medlemmar. Vi ska ta fram en
plan för hur föreningen ska kunna växa och breddas inför framtiden och vid behov tar styrelsen
initiativ till att nya medlemsgrupper startas i RFSL Stockholm. Vi ska säkerställa att fler delar av
hbtqi-samhället hittar relevanta mötesplatser och aktiviteter inom föreningen och att det finns
projekt som berör deras livssituation.
Vi behöver skapa stabila rutiner för regelbunden medlemskommunikation och att se till att
värvning av nya medlemmar ska utvecklas till en kontinuerlig verksamhet som sker under hela
året. Vi försöker involvera våra medlemmar genom insamlingar och gåvor till föreningen för att
stärka RFSL Stockholms verksamheter.

Hälsa
Att enligt FN:s mål 3.3 inom Agenda 2030 arbeta för ett totalt stoppa av spridningen av hiv fram
till år 2030. Idag minskar smittspridningen inte och vi ser ett behov av att Region Stockholm ökar
sina insatser för att möjliggöra ett slut av nya smittade. Vi fortsätter att utveckla och utvärdera
våra arbetsmetoder på området hiv-prevention för att kunna delta i detta viktiga arbete med vår
kompetens på området.
Vi kommer att arbeta för att Region Stockholm ska ha en handlingsplan för att stoppa smittspridningen klar, senast till valet 2022. Vi vill genom vårt arbete bidra till detta viktiga mål.
Vi kommer att prioritera arbetet med prevention av ny smitta bland unga hbtqi-personer och
att driva frågan om mycket bättre tillgång till PrEP, där vi förväntar oss mycket mer av Region
Stockholm än vad som göra idag Vi kommer också att påverka RFSL:s förbund att prioritera det
förebyggande arbetet mot hiv mycket högre.
Vi vill bredda arbetet med hälsa för hbtqi utöver hiv-prevention. Psykisk hälsa behöver prioriteras för alla i hbtqi-samhället. Att se över hur vår egen utbildningsverksamhet kan sprida RFSL:s
samlade kunskap om hbtqi-personer psykisk hälsa i resten av samhället. Att särskilt fokusera
på suicidprevention för äldre HBTQI-personer och psykisk hälsa för transpersoner. Vi kommer
att arbeta för ett gott bemötande av transpersoner i vårdsituationer och i offentlig verksamhet i
Stockholm.
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Hbtqi-familjer
Vi undersöker hur vi kan arbeta för lika bemötande i de offentliga verksamheter i Stockholms län
som berör hbtqi-familjer, oavsett regi. Vi vill påverka Region Stockholm att skapar bättre förutsättningarna för familjer som består av fler än två föräldrar och att t ex motverka långa väntetider
för fertilitetsbehandling för hbtqi-familjer.

Ung i RFSL Stockholm
Vi fortsätter arbeta för att det ska finnas trygga mötesplatser för alla HBTQI-ungdomar i Stockholms län. Vi kommer att arbeta för att Egalia, eller annan ungdomsverksamhet anpassad för
hbtqi-ungdomar, startas på fler platser i länet. Vi ser över om RFSL Stockholm behöver andra
former av ungdomsverksamhet, till exempel en medlemsgrupp för unga.

Kompetenser för Newcomers-verksamheten
Att arbeta för att personer med psykologkompetens ska finnas tillgängliga för medlemmarna i
RFSL Stockholm i arbetet med nyanlända hbtqi-personers psykiska hälsa. Vi undersöker hur vi
kan skapa ett samarbete eller hitta finansiering till att ge rådgivning av jurist till de medlemmar
i Newcomers vars behov av juridisk rådgivning inte betalas av Migrationsverket. Vi kommer att
utbilda volontärer att sköta annan sorts rådgivning som behövs i Newcomers. Vi undersöker om
vi kan formulera ett uppdrag till vår utbildningsverksamhet att utbilda om målgruppens situation
på berörda verksamheter i länet.
Vi omstrukturerar vårt arbete med hiv-prevention i målgruppen asylsökande och nyanlända
hbtqi-personer så att den bedrivs inom nuvarande Newcomers-verksamheten, där vi har en trygg
plattform för målgruppen idag.
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Föreningen
Ekonomi
Det fokuserade arbetet för att stabilisera föreningens ekonomi under 2019 gav önskat resultat.
Det innebär att det återigen finns möjlighet att under de kommande åren börja bygga upp den
finansiella trygghet som krävs för att föreningen ska klara oväntade utgifter eller förändringar i
verksamhetsbidragen. Tyvärr innebär Socialförvaltningens beslut att inte räkna upp verksamhetsbidraget till RFSL Stockholm alls under perioden 2018–2021 att föreningens möjlighet att
göra insatser för hbtqi-communityt minskar.

Styrelse
Den 28 mars 2020 väljs en ny styrelse för RFSL Stockholm på föreningens årsmöte. Styrelsen ska
fortsätta med att tillsammans med verksamhetschefen att se över och uppdatera föreningens
styrdokument, samt arbets- och delegationsordningarna.
Delegater från RFSL Stockholm kommer att representera föreningen på RFSL-förbundets
träffar under 2020.

Kansli
Föreningens samverkan med samboorganisationen, tillika hyresgästen RFSU Stockholm ska fortsätta att utvecklas. Fördelningsnycklarna inom hyrestillägget ska ses över årligen och vi kommer
jobba tillsammans för att bibehålla kvalitén i vår gemensamma arbetsmiljö samt skapa rum för
kunskapsutbyte mellan organisationerna.

Medlemmar
I föreningens nyhetsbrev, som skickas ut regelbundet, ska RFSL Stockholms föreningsaktiviteter,
projekt och verksamheter att presenteras även fortsättningsvis för medlemmar och personer som är
intresserade vår verksamhet. Nyhetsbreven kommer även att innehålla erbjudanden till medlemmar, och information om de tillställningar som vi arrangerar, exempelvis den årliga Vinterfesten.

Medlemsgrupper
Kansliet och styrelsen ska gemensamt fortsätta med att förbättra rutinerna som berör föreningens
medlemsgrupper, och därigenom, samt på andra sätt, verka för att förutsättningarnas för deras
aktiviteter är så goda som möjligt. Målsättningen är att ha regelbunden kontakt med alla medlemsgrupper samt att underlätta för nya grupper att starta.

Stockholm Pride
RFSL Stockholm planerar att traditionsenligt medverka i Stockholm Pride, som under 2020
arrangeras 27 juli till 2 augusti. Deltagandet i Pride Park och i Prideparaden genomförs i tillsammans med RFSL-förbundet.
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Verksamhet
Egalia
Ungdomsverksamheten Egalia har nu funnits i över 10 år. Verksamhetens grund består och vilar
på samma behov som fanns vid dess start. Det handlade då som nu om unga hbtqi-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 hbtqpersoner i Stockholm.
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 2020-2022 är de huvudsakliga målen att det psykiska välbefinnandet
bland Egalias besökare ökar och att Egalia utgör en trygg mötesplats för hbtq-ungdomar mellan
13-19 år. Egalia ska också stärka 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. I det arbetet är Egalias mål att utveckla besökarnas skapandekraft och demokratiska
deltagande. Ytterligare mål för verksamheten 2020-2022 rör vilka verksamheten når idag och
hur vi vill utveckla det arbetet. Egalia har som mål att få Hbtq-ungdomar som befinner sig i
extra utsatta situationer att besöka verksamheten samt öka spridningen av kunskap om Egalias
metoder och målgruppens behov till det övriga samhället. Egalia har som mål att utveckla och
förnya verksamheten och dess metoder.
För att uppnå detta kommer verksamheten att drivas enligt Egaliamodellen och hålla öppet två
gånger i veckan 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 när det kommer till ungdomar
som riskerar och/eller blir utsatta för rasism och ungdomar från arbetarklass och socioekonomiskt resurssvaga områden. Därför kommer vi under de kommande tre åren 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 hanteras för att öka platsens tillgänglighet och inkludering.
Egalia kommer att fördjupa den intersektionella ansatsen genom att jobba med integrering av
intersektionella perspektiv på alla nivåer inom verksamheten – där frågor om rasism, klass, sexualitet, funktionalitet, könsidentitet och könsuttryck aktivt tas upp. I linje med det kommer vi även att
återuppta arbetet med internationella samarbeten och utbyten. Under de kommande åren kommer
vi att satsa på att fördjupa våra sätt att möta ungdomarna och utveckla våra kommunikativa förmågor för ökad kontakt och samarbete. Bland annat genom förhållningssätt som Non Violent Communication. Vi fortsätter att sträva efter en kvalitativ verksamhet som hela tiden utvecklas.
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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
socioekonomiskt resurssvaga förhållanden.
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 befintliga verksamhet. Anledningar till detta kan vara att
många känner inte heller till verksamheten, det kan också handla om begränsningar från familj
eller ekonomiska hinder för att kunna ta sig till platsen. Ytterligare en aspekt till varför dessa
ungdomar inte tar sig till Egalias verksamhet i Danvikstull är att de inte känner sig representerade i den befintliga målgruppen.
RFSL Stockholm har därför startat ett pilotprojekt i Skärholmen med finansiering från Region
Stockholm; Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (KCSH) som har ett projektavslut i april
2020. Syftet med den nya verksamheten Egalia Skärholmen är att öka psykosocial hälsa och
hållbarhet för unga hbtq-personer i Stockholms läns mer socioekonomiskt resurssvaga områden.
Det handlar alltså om att nå en bredare målgrupp och inkludera de med störst behov. Egalia
Skärholmen är en plats för såväl Skärholmens ungdomar med angränsande kommuner och
områden och fungerar vidare som en sluss till Egalia i Danvikstull. Det kan också underlätta för
unga personer att ta sig från ett lokalt område till ett annat istället för in till stan och mötesplatsen
i Skärholmen kan då bli en naturlig knutpunkt för ungdomar från andra Stockholmsförorter.
Egalia Skärholmen bygger på metoder och rutiner som under åren har arbetats fram inom Egalia
och riktar sig även den till hbtq-ungdomar mellan 13-19 år. De båda verksamheterna är olika då de
lokala förutsättningarna skiljer sig på många sätt och metoderna och förhållningssätten anpassas
efter de olika sammanhangen. Förhoppningen är att Egalia Skärholmen ska bli en permanent
verksamhet och arbetet fram till projektavslut fokuserar därför till stora delar på att hitta vägar
för fortsatt finansiering, lokal samverkan och uppsökande arbete. Vi ser Egalia Skärholmen som
en början på ett större arbete med verksamheter och insatser i Stockholms förorter och hoppas
på att kunna få delta i samarbeten och bidra till en sådan utveckling.
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I arbetet med att utveckla Egalia Skärholmen ser vi vårt initiativ med en Ambassadörsverksamhet som en nyckel till att öka informationsspridningen till vår primära målgrupp. Ambassadörernas uppdrag är att besöka skolor och fritidsgårdar och informera ungdomar i åldrarna
13-19 år om att Egalia Skärholmen finns, vilka vi riktar oss till och hur en kommer i kontakt
med verksamheten. Till ambassadörsverksamheten har 2 samordnande volontärer rekryterats.
Ambassadörsverksamheten har som mål att besöka 1-2 skolor i veckan under våren 2020. Om
Egalia Skärholmen får fortsatt finansiering är målet att utöka ambassadörsverksamheten ytterligare under perioden 2020-2022.
Vidare vill vi inom Egalia Skärholmen öka antalet besök till och från andra verksamheter,
såsom bland andra Fryshuset, RFSU, Botkyrka konsthall och Stadsteatern Skärholmen. Vi vet av
erfarenhet från Egalias verksamhet i Danvikstull att denna typ av besök kan ha stor positiv inverkan på målgruppen då de får fördjupad kunskap om olika typer av frågor som till exempel kan
röra gränssättning, det egna måendet och frågor om demokrati och hur en tar del av samhällets
funktioner, såsom bostadskö eller arbetsförmedling. Kreativitet och det egna skapandet är en
viktig del i Egalia Skärholmens verksamhet. Därför är det också ett mål att ta del av och besöka
professionella kreativa verksamheter för att stärka verksamhetens besökare i det egna skapandet
och erbjuda fördjupad kunskap om konstnärliga uttryck som en del utvecklandet av deras
skaparkraft och inflytande i samhället.

HBTQ-hänget
Hbtq-hängets verksamhet kommer att fortsätta under 2020 samt 2021, och vara gratis för deltagarna. Hbtq-hänget kommer att träffas en till två gånger i månaden samt ordna med aktiviteter
under Stockholm Pride. Vi kommer fortsätta träffas i lokalerna på Alsnögatan 7, och ibland göra
utflykter tillsammans. Under 2020 hoppas vi kunna starta en konstgrupp, där besökarna kan få
uttrycka sig kreativt på olika sätt. Hbtq-hänget har fått en höjning av verksamhetsbidraget från
Stockholms stad under 2020, vilket möjliggör en viss utvidgning av verksamheten.
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HBTQ-hälsa
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 andra 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 transpersoner och män som har sex med
män 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:
• Bevaka tillgängligheten till PrEP, för alla inom våra målgrupper inklusive transpersoner och
sexarbetare.
• Aktivt driva frågan om skadereducerande arbete i relation till droganvändning och
hbtq-personer.
• Säkerställa en långsiktig finansiering av stödsamtal kring chemsex.
• Identifiera hälsobehov bortom hiv i hela hbtq-gruppen.
• Verka för att odokumenterade migranter får rätt till hivbehandling.
• Få klarhet i vilka delar av intersex som ligger inom RFSL:s arbete efter nästa kongress och en
plan för hur organisationen ska jobba med den.
• Försöka få till stånd finansiering för en andra rådgivare/kurator som kan uppmärksamma de
växande behov som finns i sårbara grupper, inte minst i gruppen hbtqi-migranter.
Uppsökande verksamheter
RFSL Stockholm bedriver omfattande hiv/STI-preventivt arbete för män som har sex med män
samt transpersoner i Stockholm genom uppsökande verksamhet och informationsspridning. Vår
informatörsgrupp Sexperterna har ett 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
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. Under 2020 kommer vi:
• se över utbildningen och formalisera vår utbildningspolicy.
• undersöka möjligheter att digitalisera delar av utbildningen.
• implementera vår nya app som ska öka säkerheten och förenkla rutinerna för både personal
och volontärer.
9

Under 00- och 10-talen hade vi ingången att våra volontärer sökte till oss för att göra skillnad i sitt
community genom sitt engagemang. Vi tonade medvetet ned volontärskapet som en plattform
för sociala kontakter. Under 2020-2022 kommer vi att bryta med det perspektivet i syftet att öka
inflödet av volontärer. Det kompletteras med ökade sociala aktiviteter utanför volontäruppdraget,
för att bygga sammanhållning och öka dragningskraften på uppdraget.
Sexperterna Outreach (tidigare klubb & 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. De delar ut kondomer och glidmedel samt svarar på frågor
om säkrare sex. Till hjälp har informatörerna en kondombar som Sexperterna metodutvecklade
fram 2010, och som syftar till att öppna upp för samtal om kondomer, kondomstorlekar, testning,
könssjukdomar och mycket annat. Dessutom finns en dejtingbok som tar upp frågeställningar
ur hbtq-perspektiv och hiv-stigma med mera, samt ett praktiskt kit, Size matters, som inkluderar
måttband och ett urval av olika kondomstorlekar, för att uppmana till att hitta den kondom man
själv är mest bekväm med.
2020-2022 kommer Sexperterna:
• fortsätta med kondombaren, Size matters och dejtingboken
• uppdatera informatörernas handbok
• rekrytera ytterligare Sexperter
• arbeta med nya kampanjer
• hitta nya arenor
• besöka arenor i utomhusmiljö när vi bedömer det lämpligt
Målet för de kommande tre åren är att utveckla fler metoder lämpade för klubbmiljö för att locka
till längre samtal med målgruppen. Tänkbart är även en diversifiering i arenor, mot att även
inkludera tidigare tider på dygnet och lugna typer av sammanhang som i sig medger fler samtal
än enbart klubbmiljö. Ett mål är som nämnts att hitta fler arenor där kondombaren kan vara ett
återkommande tema, då det inte varit möjligt i någon större utsträckning under senaste par åren.
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Sexperterna Chatt
Sexperterna chatt kommer att fortsätta via frågelådan på sexperterna.org, Facebook, qruiser.com
och vår nya arena Instagram. På dessa arenor möter Sexperterna målgrupperna MSM och transpersoner, där volontärer besvarar frågor om säkrare sex.
Hösten 2019 lanserade vi en profil på Instagram, för att bli mer tillgängliga för yngre delar av
våra målgrupper. Vi har tidigare sett en trend av att vi minskar i antalet kontakter med de yngre
delarna av våra målgrupper. Detta kan bero på att den enda arenan där vi får ålderstatistik är
ifrån qruiser.com som generellt har äldre användare och då är Instagram ett nytt verktyg för att nå
till de yngre som sagt. Framöver kommer vi:
• utöka arbetet med Instagram efter nya riktlinjer och arbetsuppgifter
• fortsätta påverkansarbete för att möjliggöra närvaro på appar som Grindr etc.
Sexperterna Chatt är ett nationellt uppdrag med finansiering från Folkhälsomyndigheten via
RFSL:s förbundskansli. Sedan 2018 började vi erbjuda målgrupperna gratis kondomkit där de
själva får välja innehållet. Listan med tillgängliga kondomsorter på hemsidan uppdateras ständigt. Sedan detta system infördes har kondomutskicken ökat stadigt och fortsätter att öka. Därför
kommer vi att fortsätta arbeta efter denna modell under kommande år.
Kondomdistribution (Sexperternas Minibar och Kinema)
Minibaren kompletterar Sexperterna Klubb genom att det alltid finns kondomer och glid på plats
även där informatörerna inte är. 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 ökat kondomdistributionen
markant.
Kinema riktar sig till män som går till Stockholms videoklubbar för att knyta sexuella kontakter. Vi ser även till att mottagningen Venhälsan ständigt har påfyllt med kondomer och glidmedel
då det är en plats våra målgrupper besöker i stor utsträckning.
Vår plan för verksamhetsperioden är:
• att fördjupa kontakten med klubbarrangörer för att finnas där målgruppen är
• hålla koll på nya klubbar och arenor som dyker upp tillfälligt och permanent
• fortsätta samarbetet med samtliga videoklubbar som finns i Stockholm.
• distribuera Sexperternas broschyrer Kort om sex som tryckts om på flera språk
Sedan många år finns affischramar i vilka Sexperterna kan sätta upp affischer med för målgruppen relevanta budskap med nytt bildmaterial samt på fler språk, dessa ska distribueras till
samtliga klubbar som vi samarbetar med.
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Digitala plattformar
RFSL Stockholm bedriver hivprevention och hälsoinsatser på en rad digitala plattformar. Ofta
delas plattformarna mellan olika verksamheter och projekt för ökad synergieffekt. På Qruiser.
com, Facebook och Instagram jobbar till exempel vi både med kampanjer, vanliga annonser och
chattverksamhet. Arbetet med digitala plattformar är svåra att förutse så förändringar i strukturen är bortom vår kontroll och många av förändringarna märker vi när de genomförs.
Våra hemsidor:

• Sexperterna.org (fem språk)
• Slm.sexperterna.org (tillsammans med SLM Stockholm)
• Rodaparaplyet.org (två språk)
• Alkoholsmart.se (tillsammans med RFSL:s förbundskansli)
• Testpoint.se
2020

• Säkerställa stabila plattformar på hemsidor skapade innan 2015.
• Se över implementeringen av fusionen mellan varumärket Sexperterna och andra varumärken.
• Ökad dialog med Facebook gällande vårt arbete där.
• Kontakt med appar för bättre arbete där.
2021

• Översätt sexperterna.org till franska som riktar sig till migranter.
• Skapa nytt content
2022

• Skapa ny plattform för sexperterna.org inkl. språkversioner.
• Skapa nytt innehåll
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Broschyrer
Trots den digitala eran så verkar broschyrer fylla en funktion för våra verksamheter. Vår grundbroschyr Kort om sex finns på sex språk och uppdaterades under 2019. I de nya versionerna tydliggjorde
vi våra budskap kring omätbara virusnivåer (o=o, omätbart virus är lika med oöverförbart).
2020

• Uppdatera arabiska och ryska versioner av broschyrerna kring o=o
• Distribuera nya utgåvor till våra samarbetspartners.
• Ta fram Kort om sex, och andra broschyrer på fler språk vid behov.
2021

• Se över behovet av andra broschyrer utöver Kort om sex i samråd med Stockholms
STI-mottagningar.
• Se över behovet av andra broschyrer över verksamhetsgränserna inom sexhälsan och andra
verksamheter inom RFSL Stockholm (till exempel trans och KSK, kvinnor som har sex med
kvinnor).
2022

• Nya versioner av Kort om sex.
• Undersök behovet av andra språk.
Chemsex
Chemsexprojektet är finansierat med stöd av stimulansmedel för psykisk hälsa via Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Region Stockholm. Projektet syftar till att öka hälsan bland MSM
som har erfarenhet av/funderingar kring sex på droger. Projektet består av två delar. Dels en
utbildningsmodul riktad mot vård och communityaktörer och dels en samtalsmottagning som
erbjuder samtalsstöd direkt till målgruppen. Inom projektet ryms även ett samverkansnätverk,
Chemsexnätverket, bestående av representanter från Venhälsan, Noaks Ark, Posithiva Gruppen,
HBT-hälsan och RFSL Stockholm.
13

År 1: Våren 2020

• Fortsatt erbjuda grundutbildning i chemsex till vården. Fokus kommer ligga i att utbilda
ungdomsmottagningar och beroendevården.
• Fortsatt erbjuda en kurs med fokus på överdoshantering och HLR till community-aktörerna
SLM Stockholm, Backdoor, Technobastun, US Video m.fl.
• Samtalsmottagningen håller fortsatt öppen dagtid måndag – fredag på Södermalm, samt
drop in kvällstid på torsdagar i samband med Testpoint i City.
• Se över möjligheten att ha samtalsmottagningen öppen ytterligare en kväll i veckan från
februari.
• Chemsexnätverket kommer att sammanträda i februari och ytterligare en gång senare under
året.
År 2: Våren 2020 och framåt

Projektåret löper till och med april 2020 och i dagsläget är det ännu oklart om möjligheten finns
att söka medel för ytterligare ett år. Vi ser dock ett stort behov av att fortsatt kunna förmedla best
practice om chemsex, både riktat mot vården för att förbättra mottagandet av målgruppen men
också riktat mot communityaktörer (klubbar, barer, saunor) för att sprida kunskap om chemsex,
överdoshantering och HLR på en gräsrotsnivå.
Vi ser också en styrka i att kunna erbjuda samtalsstöd till målgruppen som ideell förening.
Dels för att kunna hänvisa till rätt aktör inom vård och socialtjänst, men även att finnas som ett
alternativ som fristående aktör med låga trösklar. Vår erfarenhet så här långt är att målgruppen
inte vet var de ska vända sig med dessa frågeställningar och där fyller RFSL Stockholm en viktig
funktion.
Centralt för verksamhetens fortlevnad är att vi under 2020 säkerställer en långsiktig och hållbar
finansiering, här kan RFSL Stockholms styrelse bidra i påverkansarbete.
Hälsa för sexarbetare
Röda Paraplyet är RFSL Stockholms hälsoarbete och hivpreventiva arbete riktat till MSM och
trans 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.
2020

• Erbjuda Venhälsan och Stockholm Mansmottagning utbildning för nyanställda.
• Utbilda två nya mottagningar. En ungdomsmottagning och en större STI-mottagning.
• Bygga ny teknisk plattform för båda språkversionerna av hemsidan.
• Erbjuda stödsamtal för sexarbetare
2021

• Erbjuda uppföljningsutbildningar för samarbetsmottagningar.
• Utveckla hemsidan.
• Ge ut tredje reviderade utgåvan av Dialog.
• Erbjuda stödsamtal för sexarbetare
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2022

• Erbjuda uppföljningsutbildningar för samarbetsmottagningar.
• Utveckla hemsidan.
• Erbjuda stödsamtal för sexarbetare
Sexperterna/Testpoint
Sedan 2017 drivs testningsverksamheten i RFSL Stockholms regi, där vi erbjuder anonym
snabbsvarstestning för hiv och syfilis utanför vården. Målgruppen för detta är MSM, transpersoner, nyanlända hbtq-personer, samt hbtq-personer som säljer sex. Denna verksamhet utvecklades
i samarbete med RFSL:s riksförbund under namnet Testpoint. 2019 beslutade vi att sammanföra
alla våra verksamheter under konceptet Sexperterna, varför testningsverksamheten nu heter
Sexperterna/Testpoint.
Testningen erbjuds i RFSL:s lokaler på Saltmätargatan tisdag- och torsdagskvällar, samt uppsökande testning på utvalda kommersiella arenor där våra målgrupper möts. Extra drop-in-testning
med fokus på Newcomers medlemmar finns på onsdagar på Alsnögatan 7.
Ett ständigt aktuellt utvecklingsarbete, som kommer att vara relevant för Testpoint under
2020–2022 är att:
• implementera den nya grafiska profilen som följer av integreringen med Sexperterna-konceptet, tryckt material och på hemsidan (2020).
• se över om det finns nya arenor där vi kan och bör vara med vår verksamhet.
• marknadsföra Testpoint gentemot våra målgrupper.
• fortlöpande utvärdera och vidareutveckla arbetssättet inom verksamheten.
Migrantkonsulent
RFSL Stockholms Migrantkonsulent erbjuder sedan 1995 stödsamtal till personer med migrantbakgrund rörande asylfrågor, uppehållstillstånd, kontakter med myndigheter – psykosocialt stöd
för nyanlända hbtqi-personer och deras anhöriga. Samtalen handlar om rättigheter och skyldigheter i det nya landet. En annan viktig del av arbetet är hälsosamtal kring säkrare sex, hiv och STI
(primärprevention). Särskilt fokus är på att informera om den hälsoundersökning som ska erbjudas asylsökande, för dem som har missat detta erbjudande, och att informera om Sexperterna/
Testpoint. Samtalen kan också behandla identitet och sexualitet, samt orientering kring rätt till
testning/vård i Sverige. Migrantkonsulenten arbetar även sekundärpreventivt med personer som
lever med hiv och har nära samarbeten med Venhälsan och andra kliniker i Stockholm kommun,
Posithiva Gruppen, Stödfonden och Noaks Ark med mera för att hjälpa i klienternas skiftande
behov.
Migrantkonsulentens arbete är en löpande verksamhet som förändras i begränsad omfattning,
och arbetet under 2020–2022 kommer huvudsakligen att bestå i att:
• fortsätta erbjuda hälsosamtal inom primär- och sekundärprevention.
• informera alla nya besökare i Newcomers/klienter hos migrantkonsulenten och möjligheten
till hälsosamtal hos migrantkonsulent och om erbjudandet om hälsoundersökning hos Migrationsverkets samarbetspartner inom vården.
• informera hivpositiva hbtqi-personer och deras partner om hur de kan leva med sin hivinfektion/status och undvika andra STI.
• delta i kartläggning och behovsanalys kring behov av information på hälsoområdet, inklusive
behov av översättningar, tillsammans med övriga som arbetar inom hivpreventionen och med
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Newcomers.
• Migrantkonsulenten ska delta i handledning regelbundet minst 10 gånger/år.
• Kunskapsinhämtning (Nordic meeting och RFSL´s individstödssamråd och Hälsoträffen) och
eventuellt relevanta kurser och konferenser både i Sverige och utomlands.
Utöver Migrantkonsulentens arbete upprätthåller RFSL Stockholms sexhälsa under 2020–2022
sina besök hos Newcomers medlemsmöten, med samtal inom SRHR, samt kondomdistributionen till gruppens medlemmar.
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. Därför delar vi ut Guldstjärnan till mottagningar där våra utsända besökare får ett
bemötande som uppfyller våra önskvärda krav. De mottagningar som efter besök inte får någon
Guldstjärna erbjuds ett uppföljande möte då 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.
SMS-påminnelse
Australiensisk forskning visar att det går att öka regelbundenheten i hiv-testning genom SMSpåminnelser. 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.
Konferenser och Sexperternas Sexhälsokonferens
RFSL Stockholm deltar på en rad nationella och internationella konferenser för att på så sätt
båda sprida kunskap och metoder men också ta inspiration och få uppdateringar i vad som
händer i liknande kontexter.
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.
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2020

• Trettonde Sexhälsokonferensen, preliminärt tema PrEP, pt 2
• Nordic Meeting
• Nationell hivträff
• Nationell testningsträff
• Världsaidskonferensen
2021

• Fjortonde Sexhälsokonferensen, preliminärt tema Sexwork, pt 2
• Nordic Meeting
• Nationell hivträff
• Nationell testningsträff
• Chemsex Forum
2022

• Femtonde Sexhälsokonferensen: preliminärt tema, transmän och sexuell hälsa
• Nordic Meeting
• Nationell hivträff
• Nationell testningsträff
• Världsaidskonferensen
Samverkan
RFSL Stockholm samarbetar/samverkar med en rad relevanta aktörer under 2020–2022, både
lokalt och internationellt. För vårt uppsökande arbete är viktiga samarbetspartners en rad
kommersiella aktörer som driver klubbar för hbtq-personer i Stockholms län. Andra nyckelaktörer för samverkan under de kommande åren är Venhälsan, Stockholms Mansmottagning,
Smittskydd Stockholm, Posithiva Gruppen, Stockholms mottagning för sexuell hälsa (SMSH),
RFSL Ungdoms Pegasusprojekt med flera. Vårt deltagande i nätverken utgår självklart från att de
upprätthålls över tid. Nya nätverk kan tillkomma.
2020–2022 ska RFSL Stockholms sexhälsa delta i:
• Preventhiv – en grupp för vårdaktörer och ideella organisationer som verkar inom hivprevention riktad till MSM. Gruppens arbete är inriktat dels på erfarenhetsutbyte och samordning, dels
kampanjer riktade mot målgruppen, främst i form av on site-testning under Stockholm Pride.
• Chemsexnätverket – 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 mottagningar för personer som säljer sex.
• Nätverk för testningsverksamheter utanför vården – ett nätverk som under 2019 även bjöd in
STI-mottagningar inom vården som erbjuder snabbsvarstest.
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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 berättar-projekt för hbtq-personer som
bor på gruppbostad och/eller jobbar på daglig verksamhet och vill berätta och författa böcker.
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 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 att åka på författarturné, bland annat till bibliotek.
Jag är berättarens verksamhetsår sträcker sig september-september eftersom det är ett Arvsfondsprojekt. Projektet tar slut 31 augusti 2020. Under 2020 kommer verksamheten rulla på enligt
följande:
Våren 2020 ska Jag är berättaren ha 21 skrivträffar i grupp där det mesta innehållet till bok 3
kommer växa fram. Vi kommer under ca 1/3 av skrivträffarna ha hjälp av skrivpedagog Kersti
Björkman. VI kommer även bjuda in några författare/aktivister/illustratörer för inspiration.
Vi kommer även ha enskilda skrivträffar med författarna med projektmedarbetarna.
Under våren ska vi välja ut vilka texter som ska med i boken och vilket huvudtema boken får. Den
ska även layoutas samt skickas på tryck så att den är redo för release under Stockholm Pride i
augusti. Boken kommer både ges ut på svartskrift samt som ljudbok.
Då projektet tar slut 31 augusti 2020 kommer den sista tiden ägnas åt återrapportering och
redovisning till Arvsfonden.

Newcomers Mental Health
Newcomers Mental Health Project is funded by Region Stockholm and is a part of RFSL Stockholm’s KCSH projects. We approximate that 80-100 LGBTQ migrants will receive support in the
form of peer-to-peer support groups, with 25-30 receiving additional support in the context of
healing and empowerment through creativity. We also plan to carry out trainings, performances,
writings, and lectures based on our findings in this project’s development.
Project manager, Anna Winget and integrative therapist/ filmmaker /theatre artist Mette
Aakerholm Gardell are collaborating with Dramatiska högskolan on a Newcomers performing
arts group. We offer creative and scientific stress management tools (meditation, breathing,
creative expression of emotions, community support) toward a performance by the Newcomers
in April that will be utilized as an educational tool combined with professional trainings for
various social, governmental, and health sectors in the Stockholm region that have or may work
with LGBTQ migrants. Since the collaboration began, we have held 6 weekly sessions and plan to
continue them until the first project year expires in April 2020, with aims for a sustainable plan to
continue running thereafter.
In addition to the collaboration with Dramatiska högskolan, we have developed collaborations
with Transkulterellt centrum, Mind suicide hotline, Transkulturell psykiatri, Afrosvenskarnas
riksförbund RFSL-förbundet, Stockholms Mansmottagning, Region Stockholm, Stockholm
University, Uppsala University, and Linköping University. Furthermore, we will document our
progress and findings, finalize and publish the support group manual, and collaborate with other
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branches of Newcomers groups. With the help of our collaborators, we will offer various lectures
and trainings 2020.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA)
Denna verksamhet är finansierad av Länsstyrelsens projektmedel riktade mot Tidiga insatser för
asylsökande (TIA). Aktiviteterna har en omhändertagande, upplyftande och självförverkligande
effekt, och är en fristad för medlemmarna i Newcomers. Våra workshops och evenemang utrustar
medlemmarna med nödvändig kunskap för att navigera ett liv i Sverige. Under 2020 kommer
vi fokusera på aktiviteter som utvecklar och stärker medlemmarnas färdigheter, med målet att
öka deras möjligheter att bygga ett nätverk som ska ge fotfäste i det svenska samhället, och leda
till arbete och anställning. Ekonomiska svårigheter är en av de största stressfaktorerna hos våra
medlemmar och vi hoppas kunna rusta dem för en annan arbetskultur än de är vana vid, samt att
kunna hjälpa dem utveckla individuella utvecklingsplaner för att ta sig in på arbetsmarknaden.
Under 2020 kommer vi arrangera regelbundna CV-skrivar-workshops och jobbintervju-träning
med utbildade volontärer, inklusive studie- och yrkesvägledare. Vi kommer även hålla föreläsningar, workshops samt genomföra studiebesök som en del av vårt hbtqi-jobbmentor-program.
Programmet kommer att bestå av hbtqi-personer som jobbar i olika sektorer som bjuds in och
får berätta om sina yrken, vilken specifik utbildning som behövs och hur en hittar jobb inom den
sektorn.
Vi kommer även att starta kursverksamheten Newcomers Academy där deltagarna kommer
som slutför kursen får ett intyg. Akademin kommer att bedrivas av yrkesverksamma och kommer
att erbjuda specifika kurser samt jobbträning inom olika sektorer, exempelvis matlagning i
restaurangkök eller coachning inom sexualupplysning. Inom akademin kommer vi också att
dokumentera och utveckla metoder för att ta fram kursmaterial som kan användas även efter
projektets slut.
Vi planerar också att arrangera en jobbmässa för asylsökande och nyanlända hbtqi-personer
för att öka deras anställningsmöjligheter. Ett flertal företag och myndigheter kommer att bjudas
in som samarbetspartner med målet att våra medlemmar ska få en uppfattning om vilka arbeten
som är eller kan bli aktuella för dem. Vi kommer att uppvakta företag som kallar sig hbtqi-vänliga
eller som har ett stort behov av att diversifiera sin arbetskraft. På så sätt blir det inte bara våra
medlemmar som förväntas integrera sig i det svenska samhället, utan också det svenska samhället
som får en chans att lära sig inkludera hbtqi-asylsökande.
TIA-projektets nya aktiviteter innebär att RFSL Stockholms volontärer måste förberedas inför att
jobba med dem. Vi kommer därför rekrytera volontärer med specialistkunskaper och -färdigheter, och kommer att uppmuntra våra medlemmar att själva ta mer ansvar och bli volontärer och
ledare inom RFSL Newcomers Stockholm. Att lära sig leda, planera och organisera aktiviteter av
och för hbtqi-asylsökande, är något som alla medlemmar och hela RFSL Stockholm kommer att
ha nytta av.
De beskrivna aktiviteterna kommer att genomföras utöver den ordinarie verksamheten, bestående av svenskundervisning, simning, sport och språkkafé. Söndagsluncherna kommer inte att
fortsätta då samarbetet med Hörselskadades förening är avslutat. Våra separatistiska grupper,
konstgruppen, sommarlägret och Prideplanerna kommer att träffas som vanligt, och vi planerar
fler spännande besök, workshops och festligheter under 2020. Under kommande år planerar vi
att erbjuda fler aktiviteter som hjälper våra medlemmar att utveckla sina digitala färdigheter
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Transit
Transit stöd- och samtalsgrupper för unga transpersoner kommer inte att ges 2020 på grund av
uteblivna medel. Vi kommer att söka medel för 2021 och hoppas komma igång med verksamheten igen. Samtalsmetoden trycktes i slutet av 2019 och kommer under 2020 att spridas till
verksamheter som vill starta grupper.

Transit Plus
I april 2019 blev Transit Plus beviljade medel i ett år från Region Stockholm inom ramarna för
KCSH. Målet med Transit Plus är att ska skapa mötesplatser för transcommunityt i Stockholm
med syfte att minska den psykiska ohälsan hos målgruppen. Projektet fokuserar på tre priogrupper
inom transcommunityt som vi upplever är i behov av extra stöd. Dessa är: transpersoner som
rasifieras som icke-vita (trans people of color), transpersoner med normbrytande funktionalitet
och ickebinära. Vi kommer även att arrangera mötesplatser för communityt i stort.
Fram till årsskiftet har vi skapat rutiner och metoder, rekryterat ledare till mötesplatserna, inlett
samarbeten och spridit ordet om vårt projekt till communityt.
Under våren 2020 kommer de flesta av aktiviteterna att genomföras. Mötesplatserna är
utformade olika för att passa respektive målgrupp. Vi har även öppna workshops för hela transcommunityt som vi genomför i samarbete med organisationen Kons(t)pirationen. Ytterligare
planer för 2020 är att uppmärksamma Transgender Day of Visibility, då vi arrangerar en pop
up-utställning med bilder från Transkalendern 2020 tillsammans med Mångkulturellt centrum.
Vi kommer även ha hälsoträffar med fokus på sexualitet och transvård. Vår förhoppning är att
kunna ansöka om ytterligare medel så att projektet kan fortsätta i någon form.

Transkalendern
Arbetet med Transkalendern 2021 kommer att göras i samarbete med RFSL-förbundets idrottsprojekt och ha fokus på trans och idrott. Releasen planeras att hållas tillsammans med Trans Fest
Stockholm på Transgender Day of Remembrance.
Vi kommer även att ha en utställning av 2020 års bilder på Transgender Day of Visibility den 31
mars på Mångkulturellt Centrum. Även det evenemanget genomförs i samarbete med Trans Fest
Stockholm.
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Utbildarna
RFSL Stockholms utbildningsverksamhet ska öka hbtqi-kompetens och kunskap kring antidiskrimineringsarbete, 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
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, 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 motverka exempelvis rasism, funkofobi och ge perspektiv på förtryckande normer kring till
exempel klass, kroppsstorlek och ålder.
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Utbildningsenhetens verksamhet 2020–2022
RFSL Stockholm kommer att fortsätta att bedriva utbildningsverksamhet för att öka hbtqikompetens och kunskap kring antidiskrimineringsarbete och normer. Vi kommer att erbjuda
såväl kortare informationsinsatser som längre och processinriktade utbildningar. Spetskompetens inom genusvetenskap och intersektionell analys, normkritiska perspektiv, verksamhetsutveckling och insatser riktade till pedagogiska verksamheter finns hos våra utbildningsansvariga
som planerar och genomför alla utbildningar.
RFSL Stockholm kommer från 2020 att anlita ytterligare en utbildare vid behov. Detta dels för
att täcka upp under årets första tre månader då en av de två heltidsanställda utbildningsansvariga
är föräldraledig och dels för att på längre sikt kunna erbjuda fler kortare insatser med Utbildarna
RFSL Stockholms standardupplägg.
Utbildarna RFSL Stockholm kommer att satsa på att fortsätta förtydliga verksamhetens varumärke och öka marknadsföringsinsatserna för utbildningsverksamheten under 2020.
Under de kommande verksamhetsåren (2020-2022) kommer verksamheten att fortsätta erbjuda
frukostföreläsningar riktade mot specifika yrkesgrupper då detta har visat sig vara ett bra sätt att
nå ut bredare och generera fler uppdrag. Denna typ av öppna föreläsningar och satsningar mot
riktade målgrupper är även något vi under de kommande verksamhetsåren ska utveckla, både
i format och omfång. Vi ser möjligheter att vidga våra riktade insatser så att vi även når aktörer
inom till exempel näringsliv och ideell sektor.
Vi kommer även fortlöpande att utveckla vår kommunikationsplan med nya mål och insatser,
där vår kommunikation i sociala medier kommer att förtydligas ytterligare - till exempel genom
planerade kampanjer för att nå ut till målgrupper i Stockholmsregionen. Det senare är också en
planerad del av en bredare marknadsföringskampanj för att uppmärksamma vår verksamhet
ytterligare.
Ambitionen är att fortsätta utveckla utbildningsenheten för att bredda såväl innehåll som målgrupper. Verksamheten ska bibehålla den kvalité och struktur som redan finns på plats samt öka
antalet beställningar av egna utbildningar.
Planer finns också på att söka finansiering till ett nytt projekt med fokus på äldre hbtqi-personers berättelser och historia i Stockholm som kommer att utmynna i nytt utbildningsmaterial.
Detta material kommer efter projektets slut att erbjudas via Utbildarna RFSL Stockholm och
kommer därmed också att bidra med intäkter. Tanken är att de två verksamhetsansvariga hos
Utbildarna RFSL Stockholm kommer att anställas in i detta projekt på deltid. Dock kommer
huvudansvaret för projektet att ligga på en projektledare (annan personal från RFSL Stockholm)
och utbildningsansvariga fortsätter att ha som huvuduppgift att driva och utveckla Utbildarna
RFSL Stockholm.
Utbildarna RFSL Stockholm kommer även att fortsätta vara första leverantörer av Stockholms
stads hbtq-diplomeringar, enligt upphandling fram till november 2020.

Volontärverksamheten
Under 2020 har RFSL Stockholm ambitionen att fortsätta utveckla volontärverksamheten så att
den att blir mer tillgänglig för vårt community. Vi vill skapa fler uppdrag som på olika sätt stärker
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våra verksamheter och vår förening. Vår största satsning för tillgänglighet kommer att vara en
digital volontärutbildning som kommer finnas på vår hemsida och effektivisera sättet vi rekryterar och engagerar volontärer på.
Vi kommer även att utforska möjligheten till volontärt ledarskap inom vissa av våra verksamheter
för att stärka fortlevnaden av några av de projekt som bedriver.
RFSL Stockholm kommer kontinuerligt under året att uppmärksamma volontärt engagemang
genom utbildningar, information och evenemang.
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Medlemsgrupper
Följande medlemsgrupper har rapporterat in verksamhetsplaner för 2020.

Asexuell/Aromantisk gemenskap
Under 2020 planerar vi att fortsätta med träffarna hor RFS Stockholm och vi har som mål att ses
oftare än vi gjorde 2019. Inför Stockholm Pride skulle vi vilja anordna en större träff för att underlätta för fler att träffa andra asexuella och aromantiska personer.

Bögbokcirkeln
Bögbokcirkeln träffas en gång i månaden pratar bögböcker. Ungefär fem till tio personer brukar
komma, både nya och gamla. Våra träffar annonseras som öppna Facebook-events.
2020 går vi in på vårt åttonde år, och vi planerar att fortsätta läsa och ses en gång i månaden.

Gaygympan
Vi kommer att fortsätta i Friskis & Svettis lokaler på Sveavägen/Kungstensgatan på onsdagskvällar. Gympapassen är uppbyggda som ett medelpass men körs ganska intensivt för de som kan och
vill. Arbetet med att rekrytera fler till gruppen fortsätter. Vi välkomnar alla hbtqi- personer men
gruppen består i dagsläget bara av homo- och bisexuella män, därför ser vi det som en utmaning
att bredda gruppsammansättningen.

Gay-Seniorerna
Gay-Seniorerna fortsätter sin verksamhet som tidigare år. Som vanligt arrangeras seniorcafé i Det
vita huset varje onsdag, med uppehåll över sommaren samt jul och nyår. Det blir även tisdagsaktiviteter med promenader, bio-, teater- och museibesök. Gayseniorerna har också ett matlag och
en bridgeklubb. Under våren genomförs en utflykt alternativt middag, och under sommaren görs
också en kortare eller längre utflykt. Framåt hösten arrangeras en kryssning och vi kommer även
ha en traditionell julmiddag.

Golden Ladies
Under 2020 kommer Golden Ladies att fortsätta sin verksamhet med caféer varje vecka med
uppehåll för sommar och jul/nyår. Vi har temacaféer med inbjudna föreläsare cirka 1–2 gånger
i månaden. Fester med dans kommer att anordnas 4–8 gånger under året. Vi arrangerar även
gemensamma aktiviteter med kulturtema, utflykter, sport med mera återkommande under året.
Representanter för Golden Ladies kommer att delta i debatter gällande hbtq-frågor samt delta i
Pride i flera städer.
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HBTQ <3 BDSMF
Under 2020 räknar vi med att ha mer energi och förhoppningsvis få med oss fler personer som
kan hjälpa till med att driva medlemsgruppen framåt. Vårt mål under året är att komma igång
med workshops och föreläsningar igen, och att arrangera minst en workshop eller föreläsning.

Lambda Volleyboll
Vi avser att fortsätta med träningarna en gång i veckan, då det är väldigt uppskattat. Ett flertal nya
medlemmar/nyinflyttade till stan har hittat till oss, vilket är glädjande. Vi har fått lite fler tjejer
till träningarna, vilket också är positivt. Vi försöker också få ihop ett lag som vill åka till någon
turnering ute i Europa under våren.

Newcomers Stockholm
Vi arrangerar regelbundna veckomöten med information om det svenska samhället och olika
hbtq-teman. Vi fortsätter med juridisk rådgivning tillsammans med jurister, hiv-testning och
rådgivning tillsammans med hiv och hälsa på RFSL Stockholm. Vi kommer att utveckla våra
stödsamtal för medlemmar i samband med deras intervjuer på Migrationsverket.
Vi kommer att jobba vidare på vår volontärverksamhet för att skapa ett stabilt gäng av volontärer som känner gemenskap och trygghet i sin roll i Newcomers. Vi arrangerar regelbundna
volontärträffar och utbildningstillfällen. Målet är att under 2020 engagera så många från
Newcomers målgrupp som möjligt, som aktiva volontärer.
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.
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Under 2020 kommer TIA-projektet (Länsstyrelsen) att fokusera på kunskaper som är användbara på arbetsmarknaden. Medlemsgruppen kommer då att passa på att utveckla aktiviteter som
vi kan driva vidare efter projektets slut. Bland annat vill vi ta fram ett mentorprojekt och skapa
kontakter med möjliga arbetsgivare i Stockholm för våra medlemmar.

Trans Newcomers
Transgruppen kommer att ägna sig åt sociala aktiviteter och samtalsträffar där vi diskuterar de
problem och frågeställningar som berör gruppens medlemmar. Vi vill skapa självförtroende hos
medlemmarna att våga gå ut och att motverka isolering.
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 2020 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.

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: danskurser, musikträffar, samtalsgrupp, sportaktiviteter, besök på olika
lesbiska evenemang och sociala träffar i gruppen.

Regnbågsfamiljer längs linje 17
Under 2020 söker vi medel från Skarpnäcks stadsdel för att fortsätta med matlagen och med
friluftsverksamheten, utveckla den och göra den kostnadsfri för deltagarna. Den större satsning
som vi planerar är att under en helg i hyra lägergården Örnboet i Orhems friluftsområde för att
arrangera ett läger för barn och vuxna som vill utforska naturen tillsammans. Vi vill fortsätta
med samtalsträffarna och prova att modifiera upplägget så att det blir tydligare samtalsteman och
bättre framförhållning. Under Stockholm Pride vill vi arrangera en träff med aktivitet (konstnärlig eller sport) som tilltalar målgrupperna barn och unga som växer upp i regnbågsfamiljer såväl
som självidentifierade hbtq-ungdomar oavsett hur deras familjer ser ut. Vi tänker oss en aktivitet
under ledning av professionell instruktör. Vi vill arrangera några festligheter, bland annat ett
fredagsdisco för skolbarn under våren, ett högtidlighållande av den nationella dagen Regnbågsfamiljernas dag den 3 maj, samt ett nyårsfirande för familjer på nyårsafton. Vi vill fortsätta arbeta
för att fler familjer ska hitta till oss och för att bredda målgrupperna under 2020. Ett annat mål vi
har är att, genom att vi verkar som aktiv samarbetspart i relation till politiker och tjänstepersoner
i Skarpnäcks stadsdelsområde, fortsätta bidra till att stadens verksamheter ännu bättre möter
också våra familjers behov av inkludering, trygghet och respekt.
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Regnbågen Stockholm
Under 2020 planerar Regnbågen Stockholm att arrangera fler caféträffar samt spontana pubrundor i Stockholm. Vi kommer även bjuda in föreläsare på teckenspråk eller med teckenspråkstolk (exempelvis kring internationella frågor). Under året vill vi skapa plattformar för gemenskap
och information på teckenspråk för teckenspråkiga hbtq-personer. Vi vill delta som teckenspråkigt hbtq-community under Stockholm Pride, gå i Prideparaden och hjälpa till med information
på teckenspråk till teckenspråkiga Pride-deltagare. Vi planerar även att skapa en Facebookgrupp
för att samordna medlemmarna.

Stolta föräldrar till hbtq-barn i Stockholm
Vi är tio personer i Stolta Föräldrars arbetsgrupp. Till våra olika träffar och evenemang kommer
ett hundratal deltagare. Många fler deltog i Prideparaden samt besöker vårt tält i Pride Park.
Under 2020 kommer vi arrangera kafékvällar och en temahelg, deltaga i Stockholm Pride samt
eventuellt genomföra en studiecirkel under hösten.

Transanhöriggruppen (TAG)
Vi planerar för sex medlemsträffar med transanhöriga, med tyngdpunkt på dialog och erfarenhetsutbyte, under året. Inför fortsatt verksamhet omprövar vi löpande behovet av vår grupp men
vår bedömning i nuläget är att den bör bestå tills vidare. Vi kommer nu i början av året att tydligare informera relevanta aktörer inom transvården om vår existens och att man är välkommen att
tipsa om oss till personer som kan ha behov av att träffas under de former vi erbjuder.

Transcaféet
Transcaféets träffar fortsätter den andra tisdagskvällen varje månad förutom i juli. Det blir med
andra ord elva träffar under året. 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 tio års tid. 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
Introduction and Political Vision
This vision aims to lead the association in its entirety in terms of the office and development and
operationalization of the projects. The board shall involve our member groups and encourage
them to engage in working with RFSL Stockholm’s focus areas.

A Stronger RFSL Stockholm
Our fundamental emphasis is to develop RFSL Stockholm towards a more cohesive Association
with clearer connections between the project activities and its members. We continue to develop
the board’s working methods, reviewing our policy documents and overseeing the internal
working methodologies of the association. We shall evaluate which projects are being implemented and in which direction the association is developing. This also includes the oversight of the
educational activities and whether they meet the ambitions expressed by the members of the
association.
The engagement of the members and the member groups is fundamental to maintaining
stability and sustainable growth. We shall review how the association can develop and expand
geographically in order to meet the needs of its members as well as to plan relevant activities for
the target groups to create more active and satisfied members. We shall develop plans for how the
association can grow in the future and, if necessary, the board will initiate new member groups
within RFSL Stockholm. We shall ensure that everyone within the LGBTQI community can find
relevant meeting places and activities within the association and that there our projects positively
impact their life circumstances.
We must ensure reliable, regular routines for communication with our members and create an
efficient system for the recruitment of new members over the entire year. We aspire to involve our
members regularly in fundraisers and strengthen RFSL Stockholm’s operations through donations to the association.

Health
Health is a significant concern within the LGBTQI community that we must strive to address, and
HIV prevention continues to be a major focus and need in our work. While we work in accordance with the Goal 3 of Sustainable Development Goals (SDGs) of the UN Agenda 2030 that
aims to achieve the end of AIDS within this decade (Goal3.3), the occurrence of new infections is
not currently decreasing and we see a clear need that the Stockholm region increases its efforts to
end new infections. We must continue to develop and evaluate our working methods in the area
of HIV prevention in order to participate in this important work with our expertise in the field.
We shall work with Region Stockholm to have an action plan to stop spread of infections, at least
until the election in 2020. We aspire to contribute to this important goal through our work.
We shall prioritize the work on prevention of new infection among young LGBTQI people while
stressing upon better access to PrEP, whereby a lot more is expected from the Stockholm Region
in the future. We shall also highly encourage RFSL’s national association to prioritize preventive
work against new HIV infections. Additionally, we want to broaden our health-related work
for LGBTQI beyond HIV prevention. Mental health ought to be a priority throughout all of the
LGBTQI community. We shall review how our own educational activities can distribute RFSL’s
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overall knowledge of mental health issues affecting the LGBTQI community to the rest of society:
one such focus area is suicide prevention among older LGBTQI people and healthcare accessibility for trans persons. We shall work for a better response to the needs of transgender people
within the public health care system in Stockholm.

LGBTQI Families
We are investigating how we can work towards equal treatment in the public operations in
Stockholm county that affect LGBTQI families. We aim to influence the region to create better
conditions for families consisting of more than two parents and to counteract, for instance, long
waiting times for fertility services for LGBTQI families.

Youth
We continue to work to ensure provision of safe meeting spaces for all LGBTQI youth in the
Stockholm County. We shall work for Egalia, or other initiatives specific to LGBTQI youth, to be
start up in more locations across the county. We shall review whether RFSL Stockholm needs
other forms of youth activities, such as a member group for young people.

Newcomers
We plan to work towards establishing a network of people with competence in psychology within
RFSL Stockholm, available to support newly arrived LGBTQI persons and their mental health
needs. We shall investigate how we can find funding and create forms of collaboration to provide
legal advice and support to members of Newcomers whose needs for legal services are beyond
the scope of the Migration Board. We are also investigating if and how we can formulate a system
within our educational operations to spread knowledge about the situation of this target group.
We are restructuring our work on HIV prevention in the target group of asylum seekers and
newly arrived LGBTQI people so that it is conducted within the current Newcomers operations,
that provides a safe platform for the target group.
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