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Vad vill RFSL Insamlingsstiftelsen uppnå?
RFSL Insamlingsstiftelse har som huvudsakligt syfte att samla in medel till förmån för arbetet
med homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter i Sverige och
internationellt. Det arbetet görs och genomförs bland annat genom internationella
utvecklingssamarbeten med lokala aktörer, stödverksamhet, opinionsbildning och
påverkansarbete, informationsspridning och utbildning.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar RFSL
Insamlingsstiftelsen?
RFSL Insamlingsstiftelsen är RFSL Förbundets insamlingsorgan. RFSL Förbundet,
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell
medlemsorganisation som grundades 1950. RFSL Förbundet har ca 7000 medlemmar och 35
avdelningar runt om i Sverige.
RFSL Insamlingsstiftelse verkar för att samla in pengar som kan bidra till RFSL Förbundets
vision: Att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för
andra personer i samhället.
RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation. RFSL
bedriver en mängd olika verksamheter och projekt och utvecklar ständigt verksamheter efter de
behov som finns bland målgruppen. Till exempel har RFSL en stödmottagning för personer som
utsatts för brott, en utbildnings- och hbtq-certifieringsverksamhet, en mötesplats och verksamhet
för nyanlända i Sverige, kallad Newcomers och en enhet som arbetar särskilt med hiv och hälsa.
RFSL:s internationella arbete är omfattande och RFSL samarbetar med lokala
hbtq-organisationer i till exempel södra Afrika, Sydostasien och Indonesien samt östra Europa.
RFSL bedriver också ett omfattande politisk påverkansarbete och opinionsbildning i syfte att
stärka hbtq-personers rättigheter.
På avdelningsnivå är RFSL en social mötesplats, där medlemmar kan delta i olika aktiviteter,
såsom till exempel föreläsningar, cafékvällar, pridefiranden och workshops.

Vilka strategier har vi för att uppnå våra mål?
Insamlingsstiftelsen strategi för att uppnå målen med insamlingsarbetet är att aktivera befintliga
nätverk och RFSL:s medlemmar genom att möjliggöra för både privatpersoner och företag att
stödja arbetet för hbtq-personers mänskliga rättigheter. Insamlingsstiftelsens arbete bygger på
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kommunikation och informationsspridning om vår målgrupps situation och varför stöd från
privatpersoner och företag kan hjälpa målgruppen, samt en hög grad av flexibilitet för att kunna
möta specifika behov och få genomslagskraft hos potentiella samarbetspartners även med kort
varsel.
En av våra huvudsakliga strategier är att möjliggöra för fler att bli månadsgivare och på så sätt
bidra till att stärka RFSL:s arbete för hbtq-personer i Sverige och internationellt. Vi möjliggör
även för företag att samarbeta med oss på olika sätt genom utåtriktade kampanjer och olika typer
av samarbeten.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå
våra mål?
RFSL Insamlingsstiftelse samlar en bred kompetens inom såväl insamling, kommunikation och
hbtq-frågor. En central resurs för RFSL Insamlingsstiftelsen är RFSL:s förbundskansli som
verkställer den verksamhet som stiftelsen fattar beslut om att dela ut medel till. En annan resurs i
stiftelsens insamlingsarbete är RFSL:s medlemmar och andra frivilliga som värvar givare och ser
till att personer skänker pengar till RFSL:s arbete för att stärka hbtq-personers rättigheter.

Hur vet vi att vi gör framsteg?
RFSL Insamlingsstiftelse följer upp och utvärderar, dels insatserna kopplade till insamling dels
insatserna av de beviljade medel. RFSL följer upp de projekt och de verksamheter som
insamlade medel går till genom att mäta effekter och dess påverkan. Inom ramen för de olika
projekten kan vi mäta antal personer som fått stöd och deltagit samt hur många grupper som vi
organiserat runt om i landet, vad för typ av verksamhet de utfört och hur många tillfällen som
arrangerats. När det gäller insamlingsarbetet kan vi se att RFSL Insamlingsstiftelse gör framsteg
genom att mäta antal givare och samarbeten som genomförts under året samt genom att använda
digitala verktyg för att mäta vilket genomslag våra kampanjer har haft.

Vad har vi åstadkommit så här långt?
RFSL Insamlingsstiftelse har nationellt bidragit till RFSL:s arbete med asyl och nyanlända
genom asyljurister och nätverket Newcomers för nyanlända. Internationellt har
insamlingsstiftelsen stöttat arbetet för hbtq-personers rättigheter i Indonesien.
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Asyljurister
Insamlingsstiftelsens arbete har bidragit till RFSL:s asyljurister som företräder asylsökande
hbtq-personer som ombud eller offentliga biträden. Över 90% av de fall som RFSL:s asyljurister
arbetat med har fått positiva utslag vilket kraftigt skiljer sig från de fall som inte fått den
specialiserade rättshjälp som RFSL kan erbjuda och som därmed riskerar att utvisas på felaktiga
grunder.
Newcomers
RFSL:s insamlade medel har även möjliggjort arbetet med nyanlända hbtq-personer i Sverige.
Newcomers, RFSL:s nätverk för nyanlända, asylsökande och papperslösa, är större än någonsin
och består idag av 17 grupper med ca 630 medlemmar. Newcomers fungerar som en social och
trygg mötesplats för medlemmar i liknande situation, där behovet hos gruppen avgör inriktning
på verksamhet, allt från juridisk rådgivning till terapeutiska samtal och hälsofrämjande
aktiviteter.
Indonesien
Under 2017 har RFSLs samarbetsorganisationer arbetat med att mobilisera och stärka
hbtq-organiseringen i Indonesien. De stora bakslag som hbtq-rörelsen mötte under 2016 har
fortsatt att påverka aktivisters möjligheter att försvara sina rättigheter. Ett flertal personer ur
hbtq-rörelsen har fängslats under året.
RFSLs samarbetsorganisationer arbetar med datainsamling kring pågående fall mot
hbtq-personer, och ger juridiskt stöd till utsatta individer. En religiös grupp I Indonesien lade
under 2017 fram ett förslag till konstitutionsdomstolen i syfte att kriminalisera homosexualitet,
något som tack vare påverkansarbete från hbtq-organisationer i landet röstades ner av domstolen.

