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RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter, har funnits sedan 1950. 
Vi kan stolt se tillbaka på en händelserik his-
toria även om det finns mycket kvar att göra.

RFSL:s mål är att samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter ska gälla 
för hbtq-personer som för alla andra i samhäl-
let. Vi arbetar lokalt, nationellt och 
internationellt och är en ständigt växande 
organisation.
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RFSL arbetar för att stärka hbtq-personers 
rättigheter i det globala syd och öst. Detta 
gör vi tillsammans med lokala hbtq-
organisationer. 

RFSL bedriver påverkansarbete på hög nivå 
inom till exempel FN, Europarådet och EU. 

INTERNATIONELLT
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Hbtq-personer som flyr till 
Sverige saknar ofta sociala mötes-
platser, vägledning och information 
om sina rättigheter. 

Därför finns nätverket Newcomers. 
De 17 Newcomers- grupperna har 
sammanlagt cirka 600 medlemmar 
och 50 volontärer.
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RFSL är en av Sveriges största och 
äldsta sexualpositiva hiv-preventiva 
aktörer. Vi riktar oss till de som är mest 
påverkade av hiv och könssjukdomar; 
män som har sex med män, transper-
soner samt nyanlända hbtq-personer. 
RFSL:s generella arbete med hälsa 
riktar sig till hela hbtq-gruppen.

stod@rfsl.se
020-34 13 16
RFSL.SE/STOD

HÄLSA OCH HIV

RFSL:s stödmottagning har sedan 
1998 erbjudit stöd till utsatta hbtq-
personer. Förutom att stötta brotts-
offer och anhöriga belyser mottag-
ningen hbtq-personers utsatthet för 
våld i nära relationer, hatbrott, 
sexuella brott och hedersrelaterat 
våld. 

Varje år söker runt 200 personer stöd 
hos RFSL:s stödmottagning som
också driver ett skyddat boende.

STÖDMOTTAGNING



HBTQ-CERTIFIERING

Sedan 2008 utbildar vi verksamheter över hela 
Sverige i normkritik. När utbildningen 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 certifieringen 
gäller i tre år.



PÅVERKAN

RFSL bedriver opinionsbildning i aktuella 
ämnen och uppvaktar regelbundet politiker 
och beslutsfattare, nationellt och internatio-
nellt. RFSL är även remissinstans till olika 
offentliga utredningar och  rapporter i frågor 
som specifikt berör hbtq-personer och i en del 
andra mer generella frågor.
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BLI MEDLEM!

• Besök rfsl.se/blimedlem

• SMS:a RFSLMEDLEM ååååmmddxxxx till 
72980 så dras 100 kronor och du blir medlem i 
RFSL. Är du under 26 år blir du medlem i både 
RFSL och RFSL Ungdom för bara 50 kronor.



- Swisha ditt bidrag till 123 900 40 86

- Bli månadsgivare via autogiro på 
rfsl.se/insamling

 - Ge ett bidrag på PG 900408-6

STÖD RFSL
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FÖLJ RFSL!

Instagram: @rfsl_official

www.facebook.se/rfsl.forbundet


