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VARIT SÅ SYNLIGA” 

“TRANSFRÅGOR HAR 
ALDRIG TIDIGARE

Micah Grzywnowicz om RFSL:s arbete i FN, s. 13 
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ÄN VI NÅGONSIN 
VARIT” 

“NU ÄR RFSL
STARKARE 

INLEDNING Foto: Anna Åberg 

RFSL SKREV HISTORIA 2017, aldrig har vi varit så 
många som engagerat oss för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och queeras rät-

tigheter. Tillsammans med All Out samlade RFSL 
in över 55 000 namnunderskrifter från personer 
som kräver att Sverige ska sluta att utvisa hbtq-per-
soner till länder där de riskerar förföljelse. Och i 
december vann vi en historisk seger när regerin-
gen lämnade ett förslag till riksdagen om att de 
transpersoner som utsatts för tvångssterilisering ska 
få en ekonomisk ersättning från staten. 

Jag har i många sammanhang under året talat om 
vikten av att vi inte glömmer vår historia; och att vi 
inte ger upp kampen, för vi är långt ifrån färdiga. 
När RFSL bildades 1950 gjordes det i en tid då 

tidningarna fylldes av rubriker som ”Skräckvälde 
bland homosexuella – Djävulsdyrkan, orgier, slav-
eri” och artiklar om att homosexuella var ett svårt 
problem för Stockholm där unga från landet blev 
offer. Idag kan en enkelt bli medlem i RFSL genom 
sms eller genom att anmäla sig på vår hemsida. 
1950 krävdes det att minst två befintliga medlem-
mar intygade att en hörde hemma i föreningen. 

Många hbtq-personer har idag ett bra liv i 
Sverige och det är lätt att glömma bort att det 
fortfarande finns mycket kvar att göra både här i 
Sverige och ute i världen. 

Många barn som föds av föräldrar av samma 
kön har inte rätt till samma stabilitet som barn som 
föds av föräldrar av olika kön. Det kan ta månad-
er och längre än så innan barnets föräldrar också 
erkänns som föräldrar av samhället. Transpersoner 
tvingas fortfarande att gå igenom bitvis förne-
drande administrativa processer där deras kön, 

livsföring och upplevelser granskas och ifrågasätts 
av myndigheter. Unga transpersoner nekas tillgång 
till vård som kan vara livsavgörande. Och Sverige 
utvisar fortfarande hbtq-personer till länder där de 
riskerar att utsättas för trakasserier och våld – och i 
värsta fall att bli dödade. 
Det finns många länder där hbtq-personer inte 

har möjlighet att bilda familj, få sitt kön erkänt av 
staten eller få könsbekräftande vård. Länder där 
hbtq-personer diskrimineras, förföljs, misshandlas 
och mördas. 

I den ryska delrepubliken Tjetjenien har vi 
under året sett vad som kanske är den mest sys-
tematiska utrensningen av män som upplevs som 
homo- eller bisexuella sedan nazisternas koncen-
trationsläger. I Indonesien trakasseras hbtq-per-
soner i allt större utsträckning av myndigheterna 
och det blir svårare och svårare för hbtq-organi-
sationer att hitta samlingslokaler för sina möten. 
Haiti har tagit det första steget för att anta lagar 
som förbjuder yttranden till stöd för hbtq-person-
ers rättigheter och som förvägrar hbtq-personer 
det intyg som ofta behövs för att kunna antas till 
universitetsstudier. Och i USA legaliserar allt fler 
delstater diskriminering av hbtq-personer. 

Nu är RFSL starkare än vi någonsin varit och till-
sammans med våra internationella partners fortsät-
ter vi att arbeta för att göra världen till en bättre 
plats för hbtq-personer. Vi är många som arbetar 
tillsammans mot samma mål men vi behöver bli 
fler. 2018 skriver vi historia igen! 

Magnus Kolsjö 
Tillförordnad förbundsordförande 
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MILSTOLPAR 2017 
JANUARI 
Lågt förtroende bland 
hbtq-personer 
RFSL publicerar en rapport som visar 
att hbtq-personer i lägre utsträckning 
än andra söker hjälp när de behöver 
det eftersom de har ett lågt förtroende 
för samhällets stöd. 

FEBRUARI 
SKL anmäls för diskriminering 
RFSL anmäler tillsammans med fem 
andra organisationer Sveriges Kom 
muner och Landsting till DO för 
deras diskriminerande riktlinjer för 
assisterad befruktning. 

Många vill stoppa utvisningar 
RFSL och RFSL Ungdom träffade 
migrationsminister Morgan Johansson 
för att överlämna drygt 55 000 namn 
underskrifter som kräver att Sverige 
slutar utvisa hbtq-personer till länder 
där de riskerar förföljelse. 

MARS 
FN:s Kvinnokommission 
13-24 mars deltar RFSL i 61:a
upplagan av FNs kvinnokommission
(CSW).

Viktiga utredningar tillsätts 
Regeringen tillsätter två nya utrednin 
gar för att utforma två nya lagar, en 
lag om ändring av juridiskt kön och en 
lag om tillståndsprövning av vissa in 
grepp i könsorganen och avlägsnande 
av könskörtlarna. 

APRIL 
Allvarlig situation för 
homosexuella i Tjetjenien 
Det kommer rapporter om att ho 
mosexuella män tillfångatagits och 
torterats i den ryska delrepubliken 
Tjetjenien. 

MAJ 
Sverige halkar efter 
ILGA Europa presenterar sin årliga 

kartläggning av hbtq-rättigheter i 
Europa som visar att Sverige fortsätter 
tappa mark vad gäller hbtq-rättigheter. 

Förtroenderåd 
RFSL samlas till förtroenderåd i 
Södertälje med alla 37 avdelningar och 
deltar också i stadens första pride 
firande. 

Första mediebolaget 
hbtq-certiferas 
C More blir det första mediebolag att 
hbtq-certifieras när arbetet med att 
hbtq-certifiera C Mores sportavdel 
ning inleds. 

JUNI 
Ministeruppvaktningar 
RFSL och RFSL Ungdom träffar 
kultur  och demokratiminister Alice 
Bah Kuhnke och landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht för att prata om 
ökningen av hot och trakasserier mot 
hbtq-rörelsen. 

JULI 
Rekord i Almedalen 
Det blir paradrekord i Visby när 
mellan 1 500 och 2 000 personer 
sluter upp i Mångfaldsparaden under 
Almedalsveckan. 

Bättre bemötande 
RFSL:s sommarkampanj är på temat 
bemötande med ledorden Väl mött! 
Kampanjen väcker debatt i sociala 
media och uppmärksammas bland 
annat av TV4. 

AUGUSTI 
Näthatskampanj med Facebook 
RFSL inleder ett samarbete med 
Facebook och vi lanserar tillsammans 
guiden “Inget mer hbtq-hat, var 
schysst på nätet”. 

SEPTEMBER 
DO stämmer Malmö stad 
Diskrimineringsombudsmannen 
stämmer Malmö stad för att de inte 
fastställt föräldraskapet för den person 

i ett samkönat par som inte burit ett 
barn som tillkommit efter assisterad 
befruktning i Danmark. 

OKTOBER 
Transpersoner mår dåligt i Sverige 
Transgender Europe presenterar en 
rapport som visar att Sverige är det 
land där transpersoner mår sämst, jäm 
fört med fyra andra europeiska länder. 

NOVEMBER 
Ny rapport om icke-
binäras ohälsa 
RFSL släpper en rapport där 472 sven 
ska transpersoner svarat på frågor om 
sin hälsa och erfarenheter av vården. 

Årets viktigaste utredning 
Utredningen om stärkt ställning och 
bättre levnadsvillkor för transpersoner 
lämnar sina förslag till regeringen. 

#Metoo-uppropet 
Nätet svämmar över av berättelser om 
sexuella trakasserier under hashtaggen 
#metoo. 

DECEMBER 
Ny handbok om 
internationellt arbete 
RFSL lanserar “En värld för alla!” 
om hur hbtq-frågor kan inkluderas i 
internationellt arbete och utvecklings 
samarbete. 

Bättre skydd för transpersoner 
Regeringen föreslår att transpersoner 
ska omfattas fullt ut av hatbrottslag 
stiftningen och att hets mot transper 
soner ska förbjudas. 

Medlemsrekord! 
RFSL hade vid slutet av året 7 170 
medlemmar, vilket är fler än någonsin 
tidigare! 

Historisk ersättning till 
tvångssteriliserade 
Regeringen föreslår att de transper 
soner som tvångssteriliserats ska få 
en ersättning på 225 000 kronor av 
staten. 
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Kajsa Robin, Fredrik Nilsson och Linnea 
Risinger på pridekonferens augusti 2017. 
Foto: Sofe Strand 

35 AVDELNINGAR 
ATT MAXIMERA 

RFSL:s förbundskansli ger stöd till alla avdelningar för att lokala 
aktivister och eldsjälar ska kunna maximera sina engagemang. 
Några som jobbar med detta är föreningsutvecklarna Kajsa Robin, 
Linnea Risinger samt Fredrik Nilsson som är medlemschef. 

Vad gör ni på RFSL Förbundet 
för att stärka avdelningarna? 

Fredrik: Vi jobbar för att 
hela RFSL ska må bra, RFSL:s 
avdelningar och medlemmar 
är kärnan i RFSL. Som ett av 
många exempel så har vi besökt 
nästan alla avdelningar på deras 
årsmöten, vi arbetar också 
med kompetensutveckling till 
avdelningarna på flera nivåer; 
genom styrelseutbildningar eller 
anpassade insatser lokalt eller re-
gionalt. En gång om året anord-
nar vi en stor höstkonferens 
med fokus på till exempel hållbar 
aktivism, säkerhet, hiv-preven-
tion och hälsa eller det som finns 
behov av just det året. 

Kajsa: Vi har också ett sam-
arbete med Erasmus+ som 
är EU:s program för interna-
tionellt samarbete och utbyte 
inom utbildning, som möjliggör 
kompetensutveckling för förtro-
endevalda och aktivister. Vi har 
också haft ett mycket värdefullt 
prideprojekt i samarbete med 

Postkodlotteriet, där vi haft 
möjlighet att stötta och stärka 
alla pridefestivaler nationellt. 
Pridekartan.se är en viktig del i 
detta som ger alla landets pride-
festivaler gratis marknadsföring, 
hemsida och synlighet. 

Vad var nytt för 2017? 
Linnea: Vi har under 2017 

fortsatt arbetet med att bygga 
upp en riktigt bra webbsida för 
alla engagerade inom RFSL, det 
som tidigare varit en pärm är 
nu ett omfattande intranät som 
vi kallar avdelningssidan. Där 
samlar vi aktuell information 
ska bidra till att göra hela RFSL 
till en hållbar, stark, tillgänglig 
och trygg organisation där alla 
bemöts bra och såväl medlem-
mar som engagerade känner 
sig omtänksamt bemött. Vi 
har också gjort en medlemsun-
dersökning under året. Genom 
den har vi fått en god insyn i de 
utmaningar och styrkor vi som 
organisation står inför och det 
kommer forma mycket av vårt 

kommande arbete under 2018. 
Fredrik: Vi har under 2017 

rott hem två stora projekt för 
att ytterligare utveckla RFSL:s 
arbete, dels Växa som syftar till 
att stärka RFSL Newcomers och 
även Stolt där vi med stöd från 
Postkodlotteriet tar fram nya 
IT-lösningar för att kommunicera 
den hbtq-historia vi och många 
andra ska vara så stolta över. 

Vad var roligast 2017? 
Kajsa: Jag måste svara Pride-

projektet, så enormt värdefullt 
att vi äntligen haft finansiering 
att stötta pridefestivaler mer än 
vi kunnat tidigare. 

Fredrik: Vid ett besök på en 
holländsk hbtq-organisation 
blev det tydligt hur bra vi har 
arbetat fram en struktur för att 
stärka organisationen internt, 
jag blev då också så stolt över 
hur många personer med er-
farenhet av asyl som vi har på 
förtroendevalda poster lokalt 
och nationellt; i den holländska 
organisationen hade de ingen. 
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AVDELNINGAR 

Newcomers Boden/Luleå 
Newcomers Borås 
Newcomers Dalarna 
Newcomers Gävleborg 
Newcomers Göteborg 
Newcomers Halland 
Newcomers Kronoberg 
Newcomers Linköping 
Newcomers Malmö 
Newcomers Piteå 
Newcomers Stockholm 
Newcomers Skellefteå 
Newcomers Sundsvall 
Newcomers Umeå 
Newcomers Uppsala 
Newcomers Västmanland 
Newcomers Örebro 

NEWCOMERS-
GRUPPER 

1. RFSL Blekinge
2. RFSL Borås
3. RFSL Dalarna
4. RFSL Eskilstuna
5. RFSL Fyrbodal
6. RFSL Gotland
7. RFSL Gävleborg
8. RFSL Göteborg
9. RFSL Halland
10. RFSL Helsingborg
11. RFSL Hälsingland
12. RFSL Jönköping 
13. RFSL Kalmar län
14. RFSL Kristianstad
15. RFSL Kronoberg
16. RFSL Linköping
17. RFSL Luleå och Norrbottens län
18. RFSL Malmö Foto: 
19. RFSL Norrköping
20. RFSL Nyköping
21. RFSL Piteå älvdal
22. RFSL Regnbågen (nationell

för teckenspråkiga)
23. RFSL Roslagen
24. RFSL Skaraborg
25. RFSL Skellefteå och

norra Västerbotten
26. RFSL Stockholm
27. RFSL Sundsvall
28. RFSL Södertälje
29. RFSL Umeå
30. RFSL Uppsala
31. RFSL Värmland
32. RFSL Västmanland
33. RFSL Örebro
34. RFSL Örnsköldsvik
35. RFSL Östersund

Mathilda Piehl 

Preethi Huczkowski, 

ordförande 
RFSL Östersund  

Vad var höjdpunkten 2017? 
– Att få igång nya och gamla aktiva
medlemmar och skapa Östersund Pride
som överträffade alla våra förväntnin-
gar, samt skapa olika trygga sociala

mötesplatser året om med olika 
           samarbetspartners. Tillsam-

mans är vi starka!

                Vad gjorde ni för era
 medlemmar 2017? 

– – Vi har skapat olika med-
                  lemsintresseforum, lyft

       vikten i att vara medlem 
och          och viktigast av allt;

       våga fråga personer om de
  vill vara aktiv medlem, stöd-
                  medlem eller ännu mer aktiv

    medlem. Detta har resulterat
i att vi fördubblat antalet 
medlemmar till 2018. 

Emilia Larsdotter, 

ordförande 
RFSL Borås 

Vad var höjdpunkten 2017? 
– Borås Pride som blev otroligt
lyckat! Hela staden engagerade
sig, flera butiker och bygg-
nader hängde ut regnbågs-
flaggan och visade på olika
sätt sitt stöd. Jag ser det som
en kvittens på att det vi gör
är viktigt. Jag kände “Här är
vi, det här är vår stad’!

Fo
to
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Vad gjorde ni för era medlemmar 2017? 
– Vi har fokuserat på verksamhet för våra
medlemmar under hela året. Det är viktigt att få 
träffas i trygga rum och vi använder oss ofta av 
kultur. Vår newcomersgrupp har startat ett arbete 
med en fotoutställning på temat hbtq, rasism och 
nazism, som under starten av 2018 har utställning 
på Borås kulturhus. 
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FÅR STÖD
UTSATTA 

RFSL har bedrivit en brottsoferjour sedan 1998. Målgruppen  
är hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld.  
Carina Wrangebo är kurator och en av dem som tar emot klienter. 

Foto: Jcomp
Kollage: Johanna
Bjuhr Escalante 

Vilka är det som vänder 
sig till er? 

Till oss vänder sig personer 
som på något sätt har blivit ut-
satta för våld eller händelser som 
känns obehagliga; man har blivit 
ledsen, rädd, arg eller utsatt på 
något sätt. Eftersom vi har hela 
Sverige som upptagningsområde 
så har vi stödsamtal på plats, via 
telefon eller via mail. Vi har även 
samtal med professionella som 
behöver råd och stöd i kontakten 
med våldsutsatta hbtq-personer. 
För att få hjälp av oss behöver 

man inte ha polisanmält. Vi 
fokuserar på hur det känns – mår 
man dåligt av det så kan man 
kontakta oss. 

Vad har folk varit utsatta för 
som söker sig till er? 

Det kan vara vardagstrakasse-
rier och mikroaggressioner från 
okända som har gått förbi en på 
stan. Många har blivit utsatta för 
hatbrott. Det kan vara heders-
relaterat våld, till exempel att 
man blivit hotad i samband med 
att man blivit outad eller kommit 
ut. Eller en ex-partner som vill 

en illa och skickar vidare bilder 
på en till släkten som då börjar 
leta efter en, hotar en till livet 
eller säger upp släktskapet med 
en. Om man är transperson kan 
familjen förtrycka det uttryck 
man helst vill ha. Andra grova 
varianter av våld är olika former 
av korrigering, tvångsgifte eller 
våldtäkt som ett sätt att försöka 
omvända folk. Det är inte det 
vanligaste vi möter, men flera av 
våra klienter som är nya i Sverige 
har erfarenhet av det och andra 
former av grövre våld. 
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“Ibland kommer folk som har varit 
öppna i hur många år som helst 
och som blivit utsatta för något, 
och plötsligt fått en ny insikt.” 
Det kan också vara att man är 
utsatt för våld i en nära rela-
tion – att man har en partner 
som kontrollerar och är väldigt 
svartsjuk, att man blir begränsad 
på olika sätt och inte får inte välja 
vilka man ska träffa eller när man 
ska träffa dem. 

Ibland kommer folk som har 
varit öppna många år och som 
blivit utsatt för något och berät-
tar att de fått en ny insikt: ”Oj, 
jag tillhör en utsatt grupp, jag 
som har gått i så många pridepa-
rader.” Det kan vara en chockar-
tad upplevelse för någon som har 
känt sig ha ett ganska skönt liv, 
och kanske bara vetat om i teorin 
att hbtq-personer kan bli utsatta 
för exempelvis hatbrott. 

Hur kan en kontakt se ut? 
Vi brukar utgå ifrån att fråga 

vad personen själv vill prata om 
och vad som känns viktigt. Ofta 
utgår vi från en specifik händelse 
som är svår att hantera ensam, 
ibland har man mått dåligt länge, 
kanske är sjukskriven, det kanske 
pågår en polisutredning. Kontak-
ten kan vara allt ifrån en månad 
eller två, ibland upp till ett år. 

Det kan också vara samtal om 
hur man ska få bättre strategi-
er att hantera vissa situationer. 
Exempelvis som transperson får 
man svara på alla möjliga konsti-
ga frågor som är väldigt integ-
ritetskränkande. Frågor man inte 
har någon skyldighet att svara på. 
Då kan vi prata om hur man kan 
utarbeta ett mentalt skydd mot 
det, strategier för att slippa att 
svara till exempel. 

Vad har ni för bakgrund, ni 
som jobbar med brottsoffer-
stödet? 

Vi som jobbar är socionomer 
eller socialarbetare med lång 
erfarenhet av svåra samtal. Vi har 
beredskap för att höra om svår 
utsatthet och detaljerade historier 
om våld. 

Vad får ni för feedback från 
klienter? 

Den feedbacken vi får är 
många gånger att stödet har 
varit värdefullt. Om det gäller en 
specifik händelse så kan den som 
blivit utsatt uppleva att livet går 
vidare för alla andra. Det kan-
ske har gått en tid och folk som 
känner till händelsen har slutat 
fråga och orkar inte lyssna längre. 
Då kan det vara skönt att komma 

2017 I SIFFROR 
BOJ tog 2017 emot minst 157 klienter och hade 
rådgivande kontakt i ytterligare 26 ärenden. 
RFSL har också ett skyddat boende. Under 2017 
hade det en beläggning på 197 nätter. BOJ har varit 
tvungna att neka plats på boendet i fem fall, på grund 
av överbeläggning eller resursbrist. 
Under året besvarades 130 stödmejl, och 300 
stödsamtal genomfördes på telefon. 
Medelåldern hos klienterna har varit 26 35 år. 

Under 2018 kommer Brottsoferjouren, BOJ, att 
byta namn, för att spegla bredden i verksamheten 
och förtydliga att det inte rör sig om en jourverk-
samhet i bokstavlig mening. Håll utkik! 

Carina Wrangebo, kurator på RFSL:s 
Brottsoferjour. Foto: Oliver Strander 

till någon där det svåra får vara 
levande hela tiden. Många vittnar 
om att de har hittat sätt att nyori-
entera sig efter en kris. 
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I 

AVTRYCK 
– Ett axplock av RFSL:s

GLOBALA 

internationella aktiviteter 2017

NEW YORK – USA 

Hbtq i Agenda 2030 
RFSL deltog i High Level Political Forum for 
Sustainable Development, ett årligt återkom-
mande evenemang som är kopplat till imple-
menteringen av Agenda 2030. Vi arrangerade 
även ett så kallat side event på temat LGBTI 
Inclusion. 

LIMA – PERU 

Expertis på konferens 
RFSL deltog i en internationell workshop, 
som expert på området Competent victim 
support services for LGBTI survivors of  violence 
– alltså det stöd vi erbjuder hbtq-personer
utsatta för hatbrott.

STOCKHOLM – SVERIGE 

Värd för möte 
RFSL stod värd för ett möte med fokus på 
långsiktiga strategier tillsammans med part-
ners i programmet Eastern Coalition for  
LGBT Equality. 

GENÈVE – SCHWEIZ 

Historisk påverkansvecka 
RFSL var med och ordnade ett historiskt 
evenemang: Trans advocacy week – en vecka  
för påverkansarbete i transfrågor inom  
FN-systemet. 

NAIROBI – KENYA 

Ny partner i Kenya 
EATHAN – Eastern African Trans and Health 
Advocacy Network är ny samarbetspartner 
i vårt program med fokus på att stärka 
regional hbtq-organisering i Östra Afrika, 
Södra Afrika och Sydostasien. EATHAN 
är ett regionalt nätverk med ett femtontal 
medlemsorganisationer i Östra Afrika. 

JOHANNESBURG – SYDAFRIKA 
Trans- och intersexaktivister på kurs 
Tjugo trans- och intersexaktivister från 
södra Afrika deltog i en niodagarskurs i håll-
bart ledarskap och välmående, arrangerad av 
RFSL:s partnerorganisation Iranti-org. 
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KIEV – UKRAINA 

Transworkshop i Ukraina 
En workshop i påverkansarbete i trans-
frågor för femton aktivister organiserades av 
RFSL:s partnerorganisation Insight, med  
stöd av RFSL. 

TETOVO – MAKEDONIEN 
Fundraising för Balkan 
Tjugo hbtq-aktivister från Balkan samlades 
för att under sju dagar i Tetovo utbyta erfar-
enheter och lära sig mer om resursmobili-
sering, projektfinansiering och fundraising. 

CHISINAU – MOLDAVIEN 
Konferens om kampanjarbete 
Under Moldova Pride Week hölls en regional 
konferens om kampanjarbete för organisa-
tioner inom det Östra partnerskapet  
och Ryssland. 

DHËRMI – ALBANIEN 

Strategiutbyte i Albanien 
Organisationerna från Eastern Coalition for 
LGBT Equality arrangerade ett strategiskt 
möte med stöd av RFSL. Erfarenhetsutbyte 
med Equal Rights Association. 

JEREVAN – ARMENIEN 

Tredje regnbågsforumet i rad 
Rainbow Forum organiserades för tredje året i 
rad av vår partner PINK Armenia, med stöd 
av RFSL. 

COLOMBO – SRI LANKA 
Framgångsrikt nytt kurskoncept 
För första gången gavs kurskonceptet Rain-
bow Fundraising, där tjugo hbtq-aktivister från 
Sydasien och Sydostasien samlades för att 
utbyta erfarenheter om resursmobilisering, 
projektfinansiering och fundraising. 

MANILLA – FILIPPINERNA 

Program för regional organisering 
RFSL besökte Filippinerna och organisa-
tionen ASEAN SOGIE Caucus, som är en ny 
samarbetspartner i vårt program med fokus 
på att stärka regional hbtq-organisering i 
Östra Afrika, Södra Afrika och Sydostasien. 
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I ASYLPROCESSEN 
LIVSAVGÖRANDE 

Foto: 
Anna Åberg 

Att söka asyl som förföljd hbtq-person är att ge sig in i ett lotteri. Många drar 
nitlotten – och får inte sin ansökan behandlad på ett rättssäkert sätt. RFSL:s 
asyljurister vittnar om att det blir allt svårare att få asyl. 

AINO GRÖNDAHL och 
Patrick Bazanye är 
RFSL:s asylrättsjurister, 

och företräder asylsökande 
hbtq-personer som ombud 
eller offentliga biträden. Av de 
fall de arbetat med under 2017, 
som kommit till ett slutligt 
avgörande, fick över 90 pro-
cent ett positivt utslag. Dessa 
siffror skiljer sig kraftigt från de 
asylsökande hbtq-personer som 
inte får den specialiserade rättsh-
jälp RFSL kan erbjuda, och som 
därmed löper hög risk att bli 
avvisade på felaktiga grunder. 
Migrationsverkets rättsavdelning 
har själva slagit fast att Migra-
tionsverket inte följer sina egna 
riktlinjer om hur hbtq-ärenden 
ska prövas i en tredjedel av fall-
en. Ett av fem avvisningsären-
den för hbtq-personer som 
söker asyl sker på “diskuta-
bla” grunder. 24 procentav de 
granskade hbtq-ärendena har 
inte utretts tillräckligt enligt vad 
ärendet kräver. 20 procent av 

besluten är felaktiga.
Stig-Åke Petersson är RFSL:s 

flyktinghandläggare och har 
företrätt runt åttio ärenden 
under 2017 och berättar om 
den försvårade situation som 
uppstått efter att regeringen 
införde en tillfällig lagändring 
kring uppehållstillstånd, 2016. 

– Vi har märkt att det under
2017 har blivit en mer restriktiv 
bedömning från Migrationsver-
kets sida. Asylsökande får oftast 
avslag på grund av att Migra-
tionsverket 
inte anser 
personen vara 
trovärdig som 
hbtq-person,
säger Stig-Åke 
Petersson. 

Aino, 
Patrick och 
Stig-Åke 
företräder 
både barn Aino Gröndahl och Patrick Bazanye 

på Umeå Pride 2017 
och vuxna. 

– De yng-

sta av mina klienter är barn på 
15 år, flera av dem ensamkom-
mande personer. Andra är unga 
och äldre vuxna, hbtq-familjer; 
partners med ett eller flera barn 
med sig, berättar Aino. 

Det asyljuridiska arbetet 
innebär inte bara att företräda 
hbtq-asylsökande som offent-
ligt biträde eller som ombud 
i utvisnings- och verkstäl-
lighetsärenden, 

– Till den största delen ger vi
omfattande juridisk rådgivning 
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varje dag, på olika sätt, berättar 
Patrick. 

– Det kan gälla ärenden där
en asylsökande upplever att 
det offentliga biträdet inte är 
tillräckligt insatt i hbtq-frågor, 
fortsätter Stig-Åke. 

Genom den juridiska råd-
givningen till asylsökande, samt 
utbildningar och föreläsningar 
för bland annat Newcomers-
grupper, RFSL- avdelningar och 
för andra organisationer och ju-
rister når RFSL:s asylrådgivning 
tillsammans ut till hundratals 
enskilda individer. 

– Vi har rest runt till olika
RFSL-avdelningar och Pride 
under 2017, träffat hundratals 
enskilda hbtq-asylsökande som 
vi föreläst för och i samband 
med utbildningen har vi erbju-
dit drop in-rådgivning på plats. 
Vi har utbildat många lokala 
Newcomers-grupper och deras 
samordnare. Vi har även gått 
in som ombud i ett flertal 
ärenden, och samarbetat  
med den andra juristen när 
det funnits en. Vi har åbe-
ropat verkställighetshinder 
mot utvisningar av hbtq-pap-
perslösa och gömda, som då 
beviljats ny prövning, därefter 
flyktingstatus och uppehållstill-
stånd, berättar Aino. 
RFSL:s asylrättsjurister 

har mycket kontakt med våra 
avdelningar och ser vilken skill-
nad det gör för de klienter som 
har en RFSL-avdelnings stöd. 

– Avdelningen blir person-
ens familj genom den ofta flera 
år långa asylprocessen, och 
det hjälper personen att kunna 
uttrycka sig kring sin identitet, 
vilket är livsavgörande vid vår 
asylutredning. Det arbetet och 
stödet ska avdelningarna ver-
kligen ha en eloge för från mig! 
säger Aino Gröndahl. 

Källa: Migrationsverkets Analysrapport 
–Tematisk kvalitetsuppföljning av asylären-
den där hbtq-skäl prövats (2017-08-30) 
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“Innan vi kom i kontakt med RFSL 
Newcomers kände vi oss väldigt 
ensamma och vi kände inte till våra 
rättigheter. Newcomers öppnade 
ett fönster till världen för oss.” 
Doria och Niss, medlemmar 
i RFSL Newcomers Stockholm 

RFSL NEWCOMERS
ETT VÄXANDE

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa 
och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Newcomersgrupper fnns hos 
många av RFSL:s avdelningar runtom i Sverige. 
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ÅR 2017 HAR VARIT utvecklande för RFSL 
Newcomers. Newcomersgrupperna är fler 
än någonsin, 17 grupper med totalt cirka 

630 medlemmar. Nytt för 2017 har varit starten av 
projektet Växa, finansierat av MUCF. Syftet med 
projektet är att stärka Newcomersgrupperna och 
ta fram en resursbank med informationsmaterial, 
filmer och riktlinjer som grupperna kan använda 
sig av i sin verksamhet. Målet är också att nå ut till 
allmänheten med information om RFSL New 
comers och situationen för asylsökande hbtq-per 
soner i Sverige. Projektet tar också fram ett 

SFI-material för svenskundervisning med hbtq-
inriktning i samarbete med en volontär lärare. 

Newcomersgruppernas verksamhet och struk 
tur ser olika ut från grupp till grupp. De flesta har 
en volontär samordnare som är ansvarig för det 
övergripande arbetet och kontakten med RFSL 
förbundet. RFSL Newcomers fungerar som en so 
cial trygg mötesplats där medlemmarna kan träffa 
andra i liknande situation. Vissa av grupperna 
erbjuder utöver detta juridisk rådgivning eller tera 
peutiska samtal. Flera grupper har också sociala, 
kulturella och idrottsfrämjande aktiviteter. 
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RFSL TACKADES FÖR 

KRÖNIKA MICAH GRZYWNOWICZ 

GOTT LEDARSKAP I FN 
Micah Grzywnowicz är internationellt sakkunnig på RFSL Förbundets 
internationella enhet. Här sammanfattar Micah sina stoltaste ögonblick 
under 2017, där hen representerade RFSL i FN. 

JAG HAR JOBBAT som internationellt sakkunnig 
på RFSL i över tre år, och i slutet på varje 
år ser jag tillbaka på vad RFSL har lyckats 

genomföra. Varje gång blir jag lika förvånad över 
hur mycket vi kan göra på bara 12 månader! 2017 
var inget undantag, och jag vill särskilt dela med 
mig av två banbrytande internationella processer 
som RFSL deltog i. 

Den ena är en vecka för påverkansarbete i trans-
frågor, den första i sitt slag, som ägde rum 
på FN:s råd för mänskliga rättigheter i 
Geneve. Under “Trans Advocacy 
Week” samlades 16 trans- och 
gender diverse-aktivister från 
15 länder från alla delar 
av världen. Det var ett 
gemensamt  initiativ av 
ett flertal transorganisa-
tioner som är verksamma 
globalt: APTN, GATE, 
TGEU, samt ILGA och 
RFSL. Tillsammans höll vi, 
under en vecka, möten med 
FN-experter och FN-organ 
och förde strategiska samtal. 
En av de viktigaste händelserna 
under veckan var en paneldiskussion om 
transpersoner, psykisk hälsa och mänskliga rät-
tigheter, där våra två kollegor från Brasilien och Ar-
gentina fick sällskap av FN:s oberoende rapportör i 
SOGI-frågor och den särskilda rapportören för rätt 
till hälsa. Transaktivister och transfrågor har aldrig 
tidigare varit så synliga på FN:s råd för mänskliga 
rättigheter eller i FN-sammanhang i stort. Det var 
verkligen en historisk vecka och en början på ett 
större och mer varaktigt samarbete med FN. Och 
mer av den varan blir det under 2018! 

Den andra processen som jag är särskilt stolt 
över är RFSL:s arbete med det så kallade UNDP 
LGBTI Inclusion Index. Indexet är direkt kopplat 
till FN:s hållbara utvecklingsmål och Agenda 2030. 
Man kan fråga sig varför vi på RFSL har varit in-
volverade i ett sånt projekt. Svaret är mycket enkelt, 
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z FN:s hållbara utvecklingsmål och Agenda 2030 
saknar idag tydliga skrivelser om hbtqi-personer. 
UNDP LGBTI Inclusion Index blir därmed ett 
sätt att inkludera hbtqi-frågorna i målen. Indexet 
fungerar som ett verktyg som kan ge oss tillförlit-
lig information och statistik om hbtqi-personers 
livsvillkor och särskilda situation. Detta är informa-
tion som verkligen saknas nu! Länder, även Sver-
ige, behöver tillförlitlig information för att kunna 

förbättra livet för hbtqi-personer. RFSL 
var med i arbetet med indexet från 

början, och det gjorde det möjligt 
för oss att bygga ett partner-

skap med UNDP, FN och 
andra som kan hjälpa till att 
främja inkluderandet av 
hbtqi-personer och våra 
rättigheter. Under 2017 
har fokus legat på att 
utveckla indikatorer som 
skulle ta itu med fem från 

början fastställda priori-
terade frågor: utbildning, 

hälsa, medborgerligt- och 
politiskt deltagande, säkerhet och 

våld och ekonomiskt välbefinnande. 
För att underlätta denna process blev 

RFSL tillsammans med två andra organisationer 
ombedda av UNDP och Världsbanken att utföra 
globala konsultationer med civilsamhället för att få 
kommentarer kring indikatorerna. Processen slut-
fördes på ett möte i Washington DC i december. 
Under mötet tackade Världsbankens ordförande 
Jim Yong Kim RFSL för vårt engagemang och 
ledarskap i processen. Det var ett av de stoltaste 
ögonblicken för mig att sitta i rummet och repre-
sentera RFSL just då. 
Jag kan knappt bärga mig inför vad 2018 ska 

föra med sig! 

Micah Grzywnowicz 
Internationellt sakkunnig 
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ÖSTRA & SÖDRA AFRIKA 

EN SPIRANDE 

TRANS- & INTERSEXRÖRELSE 

Foto: Kellyn Botha 

I ett första samarbete med våra nya partnerorganisation i Sydafrika möttes tjugo 
aktivister från Södra och Östra Afrika. Under en tio dagars-kurs utvecklades bland 
annat strategier för ökat välmående–  en stor utmaning för rörelsen. 

RFSL ARBETAR TILLSAMMANS 

med partnerorganisationer 
i Asien, Afrika och Europa 

för att stärka och stötta och 
bidra till det strategiska målet 
i vårt internationella arbete att 
hbtq-organisationer ska vara 
starka och organiserade. Under 
2017 inleddes ett nytt samarbete 
med Iranti-Org, en media- och 
påverkansorganisation som för-
svarar lesbiskas, transpersoners 
och intersexpersoners rättigheter 
i Afrika. Iranti-Org grundades 
2012 i Johannesburg, under 
ledning av Jabu Pereira. 
I regionen finns många stora 

utmaningar för hbtq-personer: 
många länder kriminaliserar sam-
könade relationer, och saknar helt 
stöd och skydd för transpersoner 
och intersexpersoner. Trans- och 
intersexpersoner och aktivister 
är många gånger särskilt utsatta 
med begränsade möjligheter att 
organisera sig strategiskt och 
hållbart. Bristen på erkännande 
från stat och myndigheter, och 
även från allmänheten, gör dessa 

grupper extra sårbara och utsatta 
för diskriminering, fattigdom 
och isolering från släkt, familj 
och samhället i stort. I vissa 
länder finns lagar som försvårar 
organisering för hbtq-grupper, 
och även utan dessa lagar möter 
organisationer stora utmaningar i 
att få tag i finansiering, hitta och 
behålla medarbetare och aktiv-
ister, något som ökar risken för 
psykisk ohälsa och utbrändhet. 
Trots dessa svårigheter finns en 
växande rörelse, ledd av trans-
och intersexaktivister i Östra och 
Södra Afrika som mobiliserar sig 
och kräver sitt utrymme. 
Under 2017 samarbetade 

RFSL och Iranti-Org för att 
bidra till den positiva utveck-
lingen och en hälsosammare, 
starkare och mer samman-

svetsad trans- och intersex-
rörelse. Under tio dagar möttes 
20 ledare och aktivister från 
Zimbabwe, Malawi, Tanzania, 
Namibia, Nigeria, Sydafrika och 
Uganda i Johannesburg för en 
kurs med fokus på ledarskap 
och välmående. På schemat 
stod strategier för individuell-
och organisatorisk säkerhet, 
strategisk organisering och 
individens och organisationens 
välmående. Värd för evene-
manget var Iranti-Org. Efter 
kursen rapporterade deltagare 
att de ökat sitt välmående och 
förmågan att hantera stress, 
att de hade ökad kapacitet att 
göra utåtriktat arbete gentemot 
givare, bättre ledarskapsförmå-
ga och förbättrade interna 
arbetsstrukturer. 

Under 2017 hade RFSL partners i Indonesien, Sydafrika, 
Georgien, Ukraina, Armenien och Moldavien. 

PARTNERS 
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Övningarna skapades för att tillåta ett fritt 

föde av kunskap och idéer i nätverket. 

Deltagare pratade om välmåendet, lednings-
strukturer och hur en organisations 

genomslagskraft kan förstärkas. 
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“Efter kursen rapporterade deltagare att de 
ökat sitt välmående och förmågan att hantera 
stress, att de hade ökad kapacitet att göra 
utåtriktat arbete gentemot givare, bättre 
ledarskapsförmåga och förbättrade interna 
arbetsstrukturer.” 
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VI LYSSNAR 

MEDLEMMAR 
PÅ VÅRA 

Hösten 2017 genomförde RFSL en medlemsundersökning. Detta 
för att lyssna på våra medlemmar. Över 600 medlemmar och 
tidigare medlemmar svarade på enkäten. Svaren förde fram 
många viktiga upplevelser som kommer att vara underlag för 
RFSL:s kommande arbete. Målet är ett ännu starkare RFSL där fer 
medlemmar känner sig trygga. 

BAKGRUNDEN TILL medlems-
undersökningen är visions-
dokument 2020 från 

RFSL:s kongress 2016. Visionen 
har som fokus att “förbättra 
samarbetet mellan förbundet 
och avdelningarna med målet att 
stärka RFSL som helhet”. Med 
visionen vill RFSL bland annat 
fördubbla medlemsantalet och 
att fler ska känna till RFSL och 
vad vi står för. 

Viktigt att ta ställning 
för hbtq-personers 
mänskliga rättigheter 
I undersökningen svarade flera 
att de var medlemmar för att 
RFSL för en viktig politisk 
kamp, är en “fackförening” för 
hbtq-frågor och ger gemenskap 
och stöd till utsatta grupper. 
Just ordet “stöd” var särskilt 
förekommande. Många är själva 
hbtq-personer och har eller har 
haft behov av stöd och gemen-

skap. En annan grupp är de 
som är medlemmar för att de 
är föräldrar till hbtq-personer 
medan andra angav att de inte är 
personligt berörda men är med-
lemmar av solidariska skäl. 

Vi måste bli bättre 
Bland svaren framkom även att 
många upplever begränsande 
normer och strukturer som gör 
att vissa inte känner sig välkom-
na i RFSL. Flera har också varit 
med om kränkande kommen-
tarer, både från deltagare och 
arrangörer i RFSL:s verksam-
het. Dessa berättelser är viktiga 
för RFSL och kommer att 
vara underlag för kommande 
satsningar för ett ännu starka-
re RFSL där fler medlemmar 
känner sig trygga. 
Flera svarar också att RFSL:s 

verksamheter är den enda plats 
de kan vara sig själva på och där 
de blir respekterade fullt ut. 

RFSL:s viktiga 
verksamheter 
RFSL:s viktigaste uppgift är 
enligt undersökningen kampen 
för transpersoners rättigheter 
och RFSL:s sociala och politis-
ka stöd för nyanlända- och 
asylsökande hbtq-personer. 
Även skolinformationen nämns 
av flera som särskilt viktig. 

RFSL fyller för många ett 
socialt syfte, en plats att finna 
stöd och gemenskap. RFSL:s 
avdelningars förmåga att skapa 
trygga rum och motverka isoler-
ing lyfts i enkätsvaren fram som 
särskilt viktig. 

Ett stort tack till alla som 
engagerar sig i RFSL och som 
svarat på undersökningen! Till-
sammans kommer vi under 2018 
göra RFSL starkare och tryggare 
för fler medlemmar. 
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“Vi behöver varandra, vi är starka 
tillsammans. Jag vill stötta er som 
kämpar för oss alla, vår rätt att 
vara en del av vårt samhälle, utan 
diskriminering och förtryck.” 

“Ni gör ett fantastiskt jobb! 
Tack vare det jobbet har mina 
barn en ljus framtid. Fortsätt!” 

“Inte någonstans förutom på RFSL:s 
medlemsträf har jag känt att min 
könsidentitet respekteras fullt ut. 
Verkligen en befrielse att kunna gå 
på ett evenemang där man kan vara 
sig själv utan att dömas.” 

“RFSL är en familj som 
jag vill vara med i.” 

FRÅN MEDLEMS-

UNDERSÖKNINGEN 



20 

PRIDEPARADER 

I BILDER 

West Pride, Göteborg. Foto: Daniel Castro 

Borås Pride. Foto: Lars Johansson 

Södertälje Pride. Foto: Mathilda Piehl 

West Pride, Göteborg. Foto: Daniel Castro 
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Stockholm Pride. Foto: Kristina Ullgren Växjö Pride. Foto: Hans Runesson 

Borås Pride. Foto: Lars Johansson 

Växjö Pride. Foto: Hans Runesson 

Helsingborg Pride. Foto: Annika Rüge 
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PREP 
TID FÖR 

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE 

Under året har PrEp – förebyggande medicinering mot hiv – börjat 
förskrivas av läkare och det har även börjat komma riktlinjer kring hur 
PrEP kan användas i Sverige. Läkemedlet täcks av högkostnadsskyddet 
och RFSL jobbar nu för att alla landsting och regioner ska erbjuda 
PrEP-behandling. 

Foto: Caiaimage 

Vad är PrEP? 
PrEP är mediciner som man kan ta för att förebyg-
ga att få hiv. Det är ett mycket bra skydd om man 
tar det på rätt sätt. Målgruppen för PrEP är person-
er som har hög risk att få hiv; det kan till exempel 
vara homo- och bisexuella män och andra män 
som har sex med män eller transpersoner som har 
kondomlösa sexuella kontakter med personer med 
okänd hivstatus. Om man är bra på att använda 
kondom behöver man inte använda PrEP. 

Vad har RFSL gjort för att 
tillgängliggöra PrEP? 
Vi har arbetat med opinionsbildning och påver-
kansarbete, ordnat seminarier i ämnet, påverkat 
myndigheter och regering att inkludera PrEP i 
sina planer för hivprevention, vi har deltagit 
i media och skrivit debattartiklar. Regeringen  
inkluderade skrivningar kring PrEP 
i den nya hivstrategin, något som  
vi varit pådrivande för.  

OM PREP 
Kan minska risken för att få hiv med 86% för MSM enligt 
forskning, i praktiken har skyddet visat sig kunna vara 99%. 
Den som tar PrEP behöver gå på regelbundna kontroller. 
Ett piller om dagen har visat sig vara ett efektivt skydd. 
Även att ta PrEP mer “eventbaserat”, det vill säga i 
samband med kondomlöst sex, har visat sig vara efektivt, 
men denna användning är i nuläget inte godkänd för 
förskrivning i Sverige. 
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nNEWCOMERS REDO ATT 

UTBILDA OM SÄKRARE SEX 

“The weekend
 was amazing” 

– kursdeltagare i
utv ärderingen

Foto: Jo as Jonsson 

”Transformering.se fyller en mycket 
viktig funktion för att förbättra hälsa 
och minska psykiskt lidande. Personer 
med könsdysfori är en utsatt grupp.” 
Cecilia Dhejne, forskare, medicinskt ansvarig överläkare, specialist i psykiatri och 
sexualmedicin, klinisk sexolog, Andrologi Sexualmedicin Transmedicin, 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 
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59% 

15% 

12% 

7% 

5% 

2% Info/relevant reklam 

Transpersoner i alla åldrar 

Yrkesverksamma 

Övrigt (media, studenter) 

Närstående (ej viktig vuxen) 

Viktig vuxen till transbarn under 13 år 

UNDER EN HELG samlades tolv personer från 
olika Newcomersgrupper för att utbilda 
sig till att själva kunna leda workshops om 

hiv/STIs och säkrare sex, en så kallad peer-to-
peer-utbildning. På schemat stod hbtq, normer 
hbtq, normer och normkritik, lustanatomi, hiv/ 
STI-kunskap (med extra fokus på hiv), säkrare 
sex, testning och behandling, kondomworkshop 
och säkrare sex-övningar. Genom att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för lärande och erfaren-
hetsutbyte, skapades en trygg mötesplats där 100 
procent av svaren på utvärderingen uppgav att den 
gav tillräcklig kunskap för uppdraget att hålla egna 
workshops, och 100 procent skulle rekommendera 
utbildningen till andra. 

EN LIVLINA I MAILKORGEN 
@

RFSL BLEV UNDER 2017 en del av 
transformering.se – en kunskapsbank på 
nätet om allt som rör transfrågor, och som 

tagits fram av RFSL Ungdom. Det innebär att per-
soner i alla åldrar kan hitta relevant information 
och höra av sig till Tranformering. 

En livsviktig del av transformering är info- och 
stödmejlen trans@rfslungdom.se. Hit vänder sig 
transpersoner, personer som har funderingar över 
sin könsidentitet eller könsuttryck, närstående och 
personer som möter dessa frågor i sitt arbete – för 
att få stöd och information. Mejlen besvaras av 
sakkunniga som är utbildade i motiverande samtal, 
i syfte att bekräfta, lyssna, stärka och ge informa-
tion till dem som hör av sig. 

Vilka hör av sig? 

951 mejl mottogs till
trans@rfslungdom.se under 2017 
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UNIK KOMPETENS 

BAKOM FRAMGÅNGEN

UTBILDNING & CERTIFIERING 

“Metoo har spelat 
en viktig roll i att 
synliggöra hur utbredd 
diskrimineringen av 
kvinnor och icke-binära 
faktiskt är, det är tyvärr 
ingen nyhet för oss utan 
något som vi på RFSL 
arbetat länge med.” 

Foto: A
nna Å

berg 

RFSL:s bolag RFSL Media & Info utbildar och 
hbtq-certiferar företag, verksamheter och 
organisationer för att skapa en arbetsmiljö där 
alla anställda ska vara inkluderade. Utbildningen 
ger verktyg till att motverka diskriminering och 
trakasserier på arbetsplatsen. 

EN HBTQ-CERTIFIERING innebär förutom att få 
ökad kunskap om hbtq-personers rättigheter 
och livsvillkor en utbildning i att arbeta före-

byggande mot diskriminering. Under januari 2017 
gick Diskrimineringsombudsmannen (DO) ut 
med nya bestämmelser som innebar att arbetsgiv-
are numera var skyldiga att införa aktiva åtgärder 
för att förebygga diskriminering och verka för 
lika rättigheter och möjligheter. Åtgärderna ska 
även omfatta alla sju diskrimineringsgrunder; kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktion-
snedsättning, sexuell läggning och ålder. 
– Som en del i hbtq-certifieringen går vi igen-

om de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen. 
Men vår ambition stannar inte där, utan vi vill till-
sammans med verksamheten komma ännu längre i 
arbetet med att skapa en inkluderande arbetsplats, 
berättar Gustaf  Hedman. 

Utöver att alla arbetsgivare har en skyldighet 
att jobba förebyggande mot diskriminering finns 
också en konkurrensfördel att göra det. Efter 
Metoo-uppropet är detta kanske mer aktuellt än 
någonsin. 

– Metoo har spelat en viktig roll i att synliggöra
hur utbredd diskrimineringen av kvinnor och icke-
binära faktiskt är, det är tyvärr ingen nyhet för oss 
utan något som vi på RFSL arbetat länge med, 
säger Gustaf  Hedman. 
Under 2017 har RFSL:s utbildningsenhet fort-

satt att utveckla verksamheten, bland annat genom 
att uppdatera hbtq-certifieringens innehåll och 
struktur. En viktig del i det arbetet är den upp-
arbetade kunskap och erfarenhet som finns 
inom RFSL, Sveriges största och äldsta hbtq-
organisation. 

– Där har vi en unik ställning jämfört med
andra aktörer, säger Gustaf  Hedman. 
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”Verksamheterna som jag möter beskriver fera efekter 
av certiferingen. De lyfter att personalen blivit mer 
medvetna kring språkbruk, arbetssätt och bemötande, 
de har fått en mer inkluderande arbetsmiljö! Jag får 
fera gånger höra att anställda sagt att det är den första 
arbetsplats där de vågat vara öppna med val av partner 
eller sexualitet, och att besökare har lättare att fråga 
efter böcker och information som rör hbtq.” 
Ida Gulbrandsen, utbildare 

RÖSTER FRÅN 

CERTIFIERADE 
VERKSAMHETER 

– Hbtq-certifieringen är en del av vår strävan
efter att vara ett personligt alternativ som ser
och bemöter alla kunder utifrån vars och ens
unika behov. Utbildningen har ökat vår kun-
skap om hbtq-personers livsvillkor i vårt sam-
hälle, och lärt oss tänka normkritiskt i allt vi
företar oss. Den har också skapat ett öppnare
förhållningssätt hos alla medarbetare, och

   gett oss verktyg att fortsätta arbetet 
         på lång sikt. För oss är det ett 

AnnaCarin Timgren, 

           viktigt ställningstagande att 
             välja anställda, leverantörer 

och samarbetspartner som 
delar våra värderingar för att 
alla medarbetare och 

uppdragsgivare ska 

– Efter vår hbtq-certifier-
ing har vi märkt är att lära-
re och övrig personal blivit
mer öppna och vill veta mer
om hbtq, bemötande och
hur perspektiven kan inklu-
deras i undervisningen. På 
våra TV-skärmar som sitter 
i korridoren på mellan- 
och högstadiet rullar bland 
annat olika texter om allas lika värde och bilder 
på regnbågsflaggan. Utanför kuratorernas och 
skolsköterskornas rum finns broschyrer och 
övrig information om vart man kan vända sig 
med frågor, men också information om olika 
begrepp och liknande. Utanför vissa rum och 

vit 

Suzette Sköld, 

Kurator åk 4-6, 
Kalmarsundsskolan 

känna sig trygga inne på vissa kontor finns regnbågsflaggan 
    och sedda. uppsatt. Det har öppnat upp för samtal med 

både elever, vårdnadshavare och personal. VD, Gillis Edman 

&Familjejuridik 
Begravning 

(Sveriges första hbtq-certiferade 
begravnings- och juristbyrå.) 
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UTBILDNINGS-

VERKSAMHETEN 

I SIFFROR 
RFSL MEDIA & INFO 2017 

80 
Antal verksamheter 
som hbtq certiferats 

58 
Antal korta 
genomförda 
utbildningar 

5 225 
Antal personer 
som utbildats 

2 424 
Antal sålda 
webbutbildningar 

98% skulle rekommendera hbtq-certiferingen till andra

OMSÄTTNING 

10,3 
miljoner 8,9 

miljoner 

11,9 
miljoner 

2015 2016 2017 
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DESSA HAR 

VI UTBILDAT

VINST 2017: 

2,45 miljoner kr

Vad har pengarna gått till? 
Tack vare vinsten från RFSL Media och Info AB 
har RFSL under 2017 kunnat: 

Ge stöd till våra avdelningar genom våra föreningsutvecklare 

Finansiera avdelningsfonden som delat ut 100 000 kr 
till olika RFSL avdelningar 

Koordinera arbetet med RFSL Newcomers genom 
nationell samordning 

Bidra med 60 000 kr till Newcomersträfar över hela landet 

Förstärka fyktingstödet genom löner och arvoden till 
våra kvalifcerade asyljurister och fyktinghandläggare 
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GENOMSLAG I MEDIA 

RFSL PÅ 

FACEBOOK 
17 000 

gillar 

Rekord i Almedalen 
Mellan 1 500 och 2 000 personer slöt upp 
i Mångfaldsparaden i Visby under Alme 
dalsveckan i juli. RFSL:s film från paraden 
delas över 1 000 gånger på facebook och 
når närmare en halv miljon människor. 

Tjetjenien 
RFSL uppmärksammar situationen i Tjetj 
enien. Rapporter kommer under april som 
berättar om att flera homosexuella män har 
tillfångatagits och torterats. RFSL gör flera 
inlägg och pressmeddelanden. Detta inlägg 
når över 80 000 människor på facebook 
och strax under 6 000 personer klickar in på 
RFSL:s hemsida. 

Icke-binära könsidentiteter osynliggörs  
i samhällets alla nivåer 
RFSL släpper en rapport om transpersoners 
hälsa som visar att icke-binära har sämre 
hälsa än andra transpersoner. RFSL spelar in 
en video med berättelser från icke-binära per 
soner under hashtaggen #Ickebinär. Inlägget 
når över 35 000 personer på facebook och får 
över 2 800 reaktioner. 

RFSL PÅ 

INSTAGRAM 
2 522 
följer 

“Trevlig helg!” 
Suzanne Larsdotter, sexolog och förtroen-
devald hos RFSL, berättar i en video om alla 
sköna möjligheter med strap-ons. Videon 
visas över 1 200 gånger på instagram. 

“Idag minns vi Orlando” 
RFSL manifesterar på Sergels torg Stockholm 
på årsdagen av attentatet mot en gayklubb i 
Orlando, USA. Inlägget får 260 reaktioner. 

28 574 000 unika sidvisningar på rfsl.se
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dlrmMI oen första mynt1lgl"llltf1n I Sv&t'lge som 

sentals tågade i Borås Prideparad -
RÅS PRI DE 2017: PARADEN 

ggor, ballon9er, musik och tusentals 

nnlskor fyllde staden med regnbågens 

er när Prldeparaden avslutade Borås Pride. 
häradsborna är öppna och kärleksfulla " 

s na ml?dm:lnnlskor, sa.ger hcl'll 

Ve:nlund ~dl lll'Ya kJ fur Sto<: iOl1n~ li.UlrtllUl'I~ valku::-l:i uch 
le, in i •iksdeg,i 2002. Han ver ock.si ::>rdfö ·onde i 1iksde,gens 

grupp och var l 1d1g<ll'e aktrv morn RFSL . 

Ves-tlund insj1..knad• på tis:dagen och avi~ CH.6.TTA i.AEtl c" I 
agsehe-nniddagen i sviterna. 

RFSL I MEDIA

RFSL:s största genomslag i media 
skedde under månaderna juni-augusti i 
samband med pride-festivaler i landet 

och Almedalsveckan. RFSL har ett starkt 
genomslag i lokal press där olika avdelning-
ars verksamheter lyfts fram tillsammans med 
hbtq-certifieringar och pride-festivaler. RFSL 
används också ofta som referenskälla när 
media lyfter hbtq-frågor. 

19 remissyttranden

11 debattartiklar

21 pressmeddelanden

TOPP 5 MEDIER: TRYCKT PRESS 
• TT Nyhetsbyrå
• Helsingborgs Dagblad
• Landskrona
• Borås Tidning
• Nordvästra Skånes Tidning

TOPP 5 ÄMNEN: TRYCKT PRESS 
• Situationen i Tjetjenien
• Säkerhet
• Pridefestivalen
• RFSL ställer in aktiviteter

på grund av  NMR
• Nätverk för nyanlända

TRYCKT PRESS: 

RFSL omnämns 1 586 gånger

WEBB: 
RFSL omnämns 2 763 gånger
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GÖR SKILLNAD
DINA PENGAR 

Foto: Tine A
lavi 

Insamlingsstiftelsen RFSL stödjer initiativ i 
Sverige och i världen för att främja hbtq per 
soners rättigheter. Många verksamheter och 
projekt skulle inte kunna genomföras utan 
stöd från privatpersoner, organisationer och 
företag. Förutom att RFSL har lång erfaren 
het av att driva och stötta projekt så granskas 
vi även av stiftelsen för insamlingskontroll. 

Insamlingsstiftelsen RFSL har ett så kallat 
90 konto. Det betyder att verksamheten 
granskas av Svensk Insamlingskontroll utöver 
den granskning som sker av Insamlingsstift 
elsen och RFSL:s auktoriserade revisorer. 

Du bestämmer själv hur mycket du ska ge 
– vi ser till att varje krona gör nytta!
Tack vare våra insamlade medel kunde
vi 2017:

Fortsätta vårt arbete med Newcomers 
– en livsviktig arena för nyanlända
hbtq personer.
Fortsätta stödja den viktiga kampen
för hbtq personers rättigheter i 
Indonesien. 
Fortsätta erbjuda asyljuridisk hjälp 
till asylsökande hbtq personer som 
riskerar att drabbas orättvist av den 
rättsosäkra asylprocessen. 

TACK!
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Foto: ToskanaIN
C

 / Shutterstock.com
 

Gör skillnad du också! 
Swisha in valfritt bidrag till 123 900 40 86. 
Sätt in pengar direkt på BG/PG 900408-6 

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980. 

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

– Ge en fristående gåva
genom att skicka SMS

RFSL 20/50/100/150/200. 
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RFSLMEDLEM 
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Välkommen t ill RFSL! 
Tack för ditt stöd 
för hbtq-personers 
mänskliga rättighete r! 

Foto: Stockvault 

STÖD RFSL
– BLI MEDLEM

Att få vara sig själv är en mänsklig rättighet! 
Ta ställning för hbtq-personers lika rätt i Sverige och  
i världen. Bli medlem på rfsl.se eller via SMS. Det kostar  
100 kronor per år. Är du under 26 år blir du medlem i  
RFSL Ungdom för bara 50 kr. 

Nummer
72980

rfsl_ofcial rfsl rfsl.se 
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