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Vi förgyller världen med gemenskap,
      aktivism och hbtq-politiska segrar.   
   Stöd det fortsatta arbetet 
för alla hbtq-personers mänskliga rättigheter!



RFSL, Riksförbundet för homo-
sexuellas, bisexuellas, transpersoners 
och queeras rättigheter, har sedan 
1950 arbetat för hbtq-personers män-
skliga rättigheter. Vi kan stolt se till-
baka på en händelserik historia även 
om det finns mycket kvar att göra. 

RFSL:s målsättning är att samma 

rättigheter, möjligheter och skyldig- 
heter ska gälla för hbtq-personer som 
för alla andra i samhället.

Vi arbetar lokalt, nationellt och 
internationellt och är en ständigt väx-
ande organisation.
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Skiss över RFSL som organisation här



RFSL

Skiss över RFSL som organisation här

KONGRESS
Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den 
utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt 
ungdomsförbundet. En förbundsstyrelse väljs vid RFSL:s  
kongress.

AVDELNINGAR OCH MEDLEMMAR
RFSL finns på närmare 40 orter runtom i landet.

På avdelningsnivå är RFSL en social mötesplats, 
där medlemmar kan delta i olika aktiviteter, såsom 
föreläsningar, cafékvällar, Pridefiranden och workshops.
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RFSL bedriver opinionsbildning i 
aktuella ämnen och uppvaktar regel-
bundet politiker och beslutsfattare, 
nationellt och internationellt.  
RFSL är även remissinstans till olika 

Vi påverkar
offentliga utredningar och rapporter i 
frågor som specifikt berör hbtq- 
personer och i en del andra mer gene-
rella frågor.
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”Stor mångfald bidrar till 
positiv ekonomisk tillväxt och 
utveckling, samtidigt som 
risken för ohälsa ökar 
väsentligt i miljöer där 
fördomar och trakasserier 
förekommer” 

Gustaf Hedman,
utbildningschef RFSL

Sedan 2008 utbildar vi verksamheter 
över hela Sverige i normkritik. När ut-
bildningen fullgjorts blir verksamheten 
hbtq-certifierad. Syftet är att belysa 
hbtq-personers situation och att skapa 

ett mer inkluderande arbetsliv. RFSL 
har hbtq-certifierat mer än 300 verk-
samheter över hela Sverige och certifi-
eringen gäller i tre år.

hbtq-
 certifiering

KONTAKT
Vid frågor om utbildning, hbtq-certifiering eller för 
prisuppgift kontakta utbildning@rfsl.se.

Gustaf Hedman
Utbildningschef
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RFSL verkar för att hbtq-person-
er i det globala syd och öst ska vara           
organiserade och ha kapacitet och mö-
jlighet att kräva sina rättigheter. Detta 
gör vi genom att tillsammans med 
hbtq-organisationer stärka kapacitet 
och bedriva påverkansarbete. 

RFSL bedriver påverkansarbete på 
FN-nivå, och gentemot andra interna-
tionella institutioner, till exempel Eu-
roparådet och EU.

Vi underlättar för våra samarbetsor-
ganisationer i det globala syd och öst 
att delta i FN:s arbete, till exempel att 
kunna delta aktivt i FN:s kvinnokom-

mission och kring frågan om global 
hållbar utveckling.

Under de senaste åren har vi haft 
samarbeten  med hbtq-organisation-
er i Sydafrika, Uganda, Indonesien, 
Ryssland och Turkiet och länder inom 
det så kallade Östliga Partnerskapet 
(Ukraina, Belarus, Moldavien, Geor-
gien, Armenien och Azerbajdzjan).

RFSL driver Rainbow Academy 
som ger möjlighet för aktivister från 
hela världen att mötas för att stärka sin 
kapacitet att kräva sina rättigheter.

Internationellt 

GRUNDVÄRDERINGAR

Några av RFSLs grundvärderingar i det internationella 
arbetet är: meningsfullt samarbete med rättighetsbärare, 
jämställdhet, icke-diskriminering, transparens och 
hållbarhet.
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RFSL är en av Sveriges största och 
äldsta sexualpositiva hivpreventiva 
aktörer.  
 Vi riktar oss till de som är 
mest påverkade av hiv och köns-
sjukdomar; män som har sex med 
män, transpersoner samt nyanlän-
da hbtq-personer.  
 Vi har förändrat det politis-
ka landskapet genom att lyfta frå-
gor som rör hbtq-personers hälsa 
och utsatthet. 
 RFSL har lyckats med att 
göra hbtq-personers levnadsvillkor 
till en prioriterad fråga hos myn-
digheter och belyser att olika mål-
grupper har olika förutsättningar 
och behov.

Hälsa & hiv 

RFSL:s generella arbete med hälsa riktar sig till hela hbtq-gruppen.

RFSL:s brottsofferjour har se-
dan 1998 erbjudit stöd till utsatta 
hbtq-personer, och är den verk-
samhet i Sverige med störst samlad 
erfarenhet på området. Förutom 
att stötta brottsoffer och anhöri-
ga fungerar också jouren som en 

Brottsofferjour
opinionsbildare med mål att belysa 
hbtq-personers utsatthet för våld 
i nära relationer, hatbrott, sexuel-
la brott och hedersrelaterat våld. 
Varje år söker ca 200 personer stöd 
hos RFSL:s brottsofferjour. Vi dri-
ver också ett skyddat boende. 
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”Det är mötesplatsen i 
sig som ger det största 

värdet.” 

Newcomers
Hbtq-personer som flyr från sina 
ursprungsländer saknar ofta sociala 
mötesplatser, vägledning och informa-
tion om sina rättigheter. RFSL stöttar 
genom nätverket Newcomers och 
asyljurister.

Det finns 16 Newcomers-grupper 
runtom i landet med sammanlagt ca 
600 medlemmar och 50 volontärer. 
Newcomers arrangerar till exempel 
caféträffar, fritidsaktiviteter, samt ord-
nar matlagning och erbjuder språkun-
dervisning.

Jasminé Mehho
nationell samordnare Newcomers

För att kunna bygga ett nytt liv i Sve-
rige behöver man först få sitt uppe-
hållstillstånd och en viktig del av vår 
verksamhet är därför juridisk rådgiv-
ning och att företräda hbtq-personer i 
asylrocesson.

Asyl & migration
  Enligt svensk lag har hbtq-per-
soner som kommer från länder som 
kränker ens mänskliga rättigheter på 
grund av sexuell läggning eller könsi-
dentitet särskilda skäl till att få asyl be-
viljad. 

DITT BIDRAG KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN
Swisha in valfritt bidrag till 123 900 40 86

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.

Bli månadsgivare genom att skicka RFSL Månad (50 SEK) 
eller RFSL Månad100 (100 SEK)
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rfsl.se

Bli medlem
Alternativ 1: Besök rfsl.se, du blir snabbt och enkelt medlem! 
Alternativ 2: SMS till 72980, skriv: RFSLMEDLEM + ååååmmddxxxx, 
så dras 100 kronor och du blir medlem i RFSL. Är du under 26 år 
blir du medlem i RFSL och i RFSL Ungdom för bara 50 kronor.

Genom att vara medlem är du med och förändrar världen till det 
bättre för hbtq-personer. 

• Du tar ställning för hbtq-personers mänskliga rättigheter.
• Du ger RFSL en starkare röst lokalt, nationellt och internatio-

nellt.
• Du får en trygg gemenskap och blir en del av en viktig rörelse.
• Som medlem kan du engagera dig i närmaste avdelning.

Bli Regnbågshjälte

Swisha in valfritt bidrag till 123 900 40 86

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.

Bli månadsgivare genom att skicka RFSL Månad 
(50 SEK) eller RFSL Månad100 (100 SEK)


