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Vi stärker hbtqi-personers rättigheter i  
Sverige och världen 
 
Insamlingsstiftelsen RFSL är RFSL Förbundets insamlingsorgan. RFSL 
Förbundet, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, 
queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell medlemsorganisation 
som grundades 1950.  
 
RFSL engagerar över 6000 medlemmar och har 36 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 
hbtqi-personer som för andra personer i samhället.  
 
RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt. RFSL bedriver 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 och våld, en utbildnings- och hbtqi-certifieringsverksamhet, 
stöd till regnbågsfamiljer, en mötesplats och verksamhet för nyanlända och 
asylsökande i Sverige, kallad Newcomers, och en enhet som arbetar särskilt med 
hivprevention och hälsa. Internationellt samarbetar RFSL med lokala hbtqi-
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 hbtqi-personers rättigheter i Sverige och globalt. 
På lokal nivå är RFSL främst en social mötesplats, där medlemmar kan delta i olika 
aktiviteter, såsom till exempel föreläsningar, cafékvällar, pridefiranden och 
workshops. 
 
Denna effektrapport beskriver Insamlingsstiftelsen RFSL:s arbete och det stöd som 
utdelats under 2019.  
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Så gör vi skillnad 
Insamlingsstiftelsen RFSL har som huvudsakligt syfte att samla in medel till förmån för arbetet med 
hbtqi-personers rättigheter i Sverige och internationellt. Ett stort problem är att det saknas oberoende 
medel till ett arbete som kan vara mycket svårt att driva i olika länder och även i Sverige med polariserad 
samhällsdebatt och hot och hat som drabbar hbtqi-personer. Hbtqi-personer får inte förutsättningar att 
organisera sig, behandlas inte rättssäkert, får inte tillgång till stöd från myndigheter och 
samhällsinstitutioner i olika livssituationer och utsätts för systematisk diskriminering.  
 
RFSL gör skillnad bland annat genom internationella utvecklingssamarbeten med lokala aktörer, 
stödverksamheter, opinionsbildning och påverkansarbete, informationsspridning och utbildning. 
 
Insamlingsstiftelsen strategi för att uppnå målen med insamlingsarbetet är att aktivera befintliga nätverk 
och RFSL:s medlemmar genom att möjliggöra för både privatpersoner, fonder, stiftelser och företag att 
stödja arbetet för hbtqi-personers mänskliga rättigheter. Det handlar inte bara om att säkra finansiering 
utan även om att bygga en bredare rörelse, sektorsövergripande samarbeten och allianser för hbtqi-
rättigheter. 
 
Insamlingsstiftelsens arbete bygger på 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 viktig del av vår strategi är att möjliggöra för fler att bli månadsgivare och på så sätt bidra till att stärka 
RFSL:s arbete för hbtqi-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. 
 
Långsiktigt ska arbete för hbtqi-personers rättigheter ha en bättre och mer stabil finansiering genom 
privat givande så att arbetet inte är lika utsatt för politiska svängningar i offentlig finansiering. Det ska 
även finnas medel för arbete med utsatta hbtqi-personer som det offentliga inte vill stötta. Det är ett 
arbete som inte blir färdigt men på 5 års sikt ska det finnas tre gånger så mycket resurser från 
Insamlingsstiftelsen RFSL till arbetet för hbtqi-personers rättigheter än vad det gör idag, och arbetet som 
stöttas ska ha gjort dokumenterad skillnad för hbtqi-personer på system/samhällsnivå, organisationsnivå 
och individnivå - lokalt, nationellt och internationellt. 
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Så har vi arbetat 
 
Under 2019 har Insamlingsstiftelsen RFSL genomfört kampanjer, samarbeten och insatser 
som syftat till att samla gåvor. Genom utdelning till RFSL har stiftelsen kunnat göra 
skillnad för utsatta hbtqi-personer i Sverige och andra länder. Summa verksamhetskostnader under 
perioden uppgår till 588 112 kr (varav 500 000 kr var ändamålskostnader). 
 
Arbetet i stiftelsen sker ideellt och stiftelsen har inga kostnader för anställda. RFSL Förbundet hjälper till 
med administrativt och personellt stöd (med finansiering utanför utdelningen från stiftelsen). 
 
Total insamling 2019 landade på 868 000 kr (av budgeterade 919 000 kr). Antalet 
månadsgivare gick gradvis ned under året men gjorde ett hopp i december för att landa på 
350 personer (samma som året börjat med). Löpande insamling, via Swish och Facebook 
(födelsedagsinsamlingar etc) har varit större än beräknat medan månadsgivare och 
företagsgåvor varit mindre. Stiftelsen har inte fått en enskild större donation i likhet med 2018 varför 
insamlingen gått ned i jämförelse med tidigare år. 
 
 

Utdelade medel 
Stiftelsen har 2019 delat ut 500 000 kr till RFSL för stöd till: 

● Hbtqi-personer som tvingas fly förföljelser i Tjetjenien 
● Stöd och sammanhang till nyanlända och asylsökande hbtqi-personer 
● Stöd till hbtqi-organisationer i Afrika och Asien 
● RFSL:s arbete för hbtqi-personers rättigheter 

 
Insamlingsstiftelsen RFSL har nationellt bidragit till RFSL:s arbete med asyl och nyanlända 
genom asyljurister och nätverket Newcomers för nyanlända. Internationellt har insamlingsstiftelsen stöttat 
arbetet för hbtqi-personers rättigheter i Asien och Afrika samt även bidragit med riktade insatser vid 
akuta händelser. Här redogörs för delar av detta arbete.  
 
Hbtqi-personer som tvingas fly förföljelser i Tjetjenien 
Hbtqi-personer har fått hjälp att fly undan förföljelser från statliga myndigheter, allmänhet och familj i 
Tjetjenien genom nödprogram hos hbtqi-organisationer i Ryssland. 
 
Stöd och sammanhang till nyanlända och asylsökande hbtqi-personer 
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. 
 
RFSL:s asyljurister företräder asylsökande hbtqi-personer som ombud eller offentliga biträden. Generellt 
brukar över 90% av de fall som RFSL:s asyljurister arbetat med få 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.  
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Här är några av höjdpunkterna 2019:  
- RFSL:s asylrättsjurist har varit offentligt biträde eller konsulterats i ca 30 

enskilda hbtqi-asylärenden. Juridisk rådgivning har därutöver givits till över 
100 enskilda asylsökande, samt till deras jurister eller kontaktpersoner. 

- RFSL:s fyktinghandläggare har varit juridiskt ombud i ca 200 enskilda hbtqi-
asylärenden. 

- Att RFSL kunnat förmedla synpunkter på Migrationsverkets interna 
handläggning har lett till att myndigheten har givit handläggare bättre 
förutsättningar att handlägga, utreda och pröva hbtqi-asylärenden korrekt. 

- Ökad kapacitet lokalt vilket har lett till att fler Newcomers-grupper än tidigare 
har fått medel beviljade från Länsstyrelsen för sitt arbete med asylsökande.  

 
Stöd till hbtqi-organisationer i Afrika och Asien 
Insamlingsstiftelsen RFSL har genom medfinansiering möjliggjort RFSL:s program Regional Movements 
som även får stöd från Forum Civ (tidigare Forum Syd) för hbtqi-organisering i delar av Afrika och Asien. 
Här är några aktiviteter och resultat:   
 

- ASEAN SOGIE Caucus (ASC) har tydligt protesterat mot Bruneis införande 
av straff mot samkönade relationer tillsammans med närmare 150 
organisationer. Påverkansarbete har även skett gentemot ASEAN mellanstatliga 
kommission för mänskliga rättigheter (AICHR) med medial spridning via minst 
16 mediaaktörer och sänts i tre intervjuer.  

- Samarbetsorganisationen Arus Pelangi i Indonesien har genom påverkansarbete 
tillsammans med ett 30-tal mänskliga rättighetsorganisationer samt diplomatiskt 
stöd från bland annat Sverige, Norge, Nederländerna och Australien fått den 
indonesiska regeringen att senarelägga ratificeringen av den till stor del 
homofoba strafflagen 2019.  

- Som en del av Irantis arbete är en viktig prestation det ökade samarbetet mellan 
partnerorganisationer och journalister i de fem länderna i södra Afrika. Som en 
del av detta har LEGABIBO i Botswana erbjudits en regelbunden kolumn för 
att skriva om HBTIQ-frågor i landets största tidning. 

- De nyetablerade organisationerna East African Trans Health & Advocacy 
Network (EATHAN) och Intersex Asia, men också flera lokala initiativ som 
drar nytta av detta program, rapporterar om förbättrade organisationsstrukturer 
samt ökad kapacitet för att genomföra projekt till förmån för målgruppen. 
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RFSL:s arbete för hbtqi-personers rättigheter 
I syfte att förbättra hbtqi-personers livsvillkor och rättigheter bedriver RFSL en mångsidig 
verksamhet och samlade 2019 drygt 6000 medlemmar och hade verksamhet på 36 orter. Förbundet 
arbetar bland annat med politisk påverkan, information och sociala verksamheter. Det kan röra sig om allt 
ifrån att uppvakta politiker och myndigheter till att ordna sociala aktiviteter för exempelvis nyanlända och 
asylsökande. RFSL bedriver även internationellt arbete för att påverka regelverk och förbättra för hbtqi-
personer tillsammans med partnerorganisationer i andra länder. Det finns en omfattande verksamhet för 
folkhälsoarbete och hivprevention, liksom utbildningsverksamhet och rådgivning och stöd till enskilda. 
Förbundet ger också stöd till och arbetar för en aktiv och välmående medlemsrörelse runt om i Sverige, 
med besök, rådgivning på distans samt konferenser och utbildningar för RFSL:s avdelningar. 
 
Finansieringen för RFSL fortsätter vara starkt beroende av offentligt finansierade projekt och fortsatt 
tillväxt av eget kapital, liksom utvecklad finansiering genom insamling och från utbildningstjänster, är 
mycket viktigt för en stabilare och mer oberoende ekonomisk situation för organisationen. 
 
Väsentliga händelser inom verksamheten 2019 

● RFSL har mer uttalat börjat arbeta för intersexpersoners rättigheter.  
● En flerårig strategiprocess har initierats av kongressen, med översyn av vision, 

strategier och styrdokument. 
● De internationella programmen har fortsatt växa med fler partnerorganisationer i 

olika länder. 
● Deltagande aktivister i kapacitetsstärkande utbildningar har rapporterat dem som 

mycket användbara och givande. 
● Ett banbrytande arbete och med transinkluderande metoder för 

jämställdhetsarbete har gjorts med lansering av stödmaterial. 
● Hot och hat har varit närvarande i en oroande grad och avdelningars lokaler i 

olika städer har vandaliserats. 
● Ensamhet och utsatthet bland äldre har undersökts och kunskapen om äldre 

hbtqi-personers situation har ökat men måste öka mycket mer. 
● Idrottande transpersoners situation har uppmärksammats i kampanjer. 
● Kampanjer har drivits för att motverka stigma för hbtqi-personer som lever med 

hiv. 
● Flera informationsinsatser har genomförts för säkrare sex och bättre hälsa bland 

män som har sex med män. 
● I flera uppvaktningar och på möten och konferenser har politiker och andra 

beslutsfattare fått information om våldsutsatta hbtqi-personers situation, om 
rättsosäkerhet för asylsökande och om lagar och regler som försvårar för 
regnbågsfamiljer. 
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Utvärdering 
 
Insamlade medel 2019 uppgick till 868 000 kr. Cirka en tredjedel vardera kom från månadsgivare, från 
insamlingar i sociala medier och från andra direkta gåvor och donationer från företag och organisationer. 
Därtill tillkom gåvor som testamenterats direkt till RFSL. Antal månadsgivare ökade under året från 320 
till 350 personer. I relation till tidigare år och budget är det mindre utdelade medel (500000 2019 vs 
1410000 2018) samtidigt som vi ser en trend med fortsatt ökning av privata gåvor och egna insamlingar 
 
Vi ser att insamlingen fortsatt är långt ifrån att säkra oberoende finansiering till arbetet för hbtqi-
personers rättigheter och måste öka markant. Under 2018 initierades ett arbete för byte av CRM-system 
som kommer slutföras under 2020, detta kommer möjliggöra ett effektivare arbete och kommunikation 
med såväl privata givare som företagsgivare.  
 
Samtidigt har utdelningen från Insamlingsstiftelsen RFSL kunnat få stort genomslag i arbetet för hbtqi-
personers rättigheter. Det har kunnat fylla viktiga glapp hos RFSL och gett strategiska injektioner i 
arbetet, med ringar på vattnet och goda synergieffekter som följd. 
 
RFSL har stärkt hbtqi-personer runt om i Sverige, såväl som i andra länder, genom lokala avdelningars 
verksamhet, utbildningar, kapacitetsstärkning och samverkan. RFSL har påverkat politik och 
samhällsdebatt genom att lyfta hbtqi-perspektiv och öka kunskapen om hbtqi-frågor i ett stort antal 
forum under året. 86 procent av deltagarna i RFSL:s kongress gav betyget 5, 6 eller 7 av 7 möjliga till 
kongressen i sin helhet. Det är ett bra betyg både på förmågan att genomföra arrangemang som upplevs 
vara trygga och inkluderande och på RFSL:s interndemokrati.  

 
Insamlingsstiftelsen RFSL följer bland annat upp: 

● Insamlingens storlek och andel av RFSL:s finansiering. 
● Hur många medlemmar RFSL organiserar och på hur många orter det finns 

verksamhet.  
● Vad deltagare i aktiviteter säger om trygghet och nöjdhet i utvärderingar. 
● Antal part4ers som får stöd i internationell verksamhet och om de anser att de får 

ett användbart stöd. 
● Antal medlemmar i RFSL Newcomers och antal mötesplatser runt om i landet. 
● Antal asylsökande som får stöd direkt och indirekt och hur det går i ärenden som 

RFSL stöttar. 
● Vilka målgrupper RFSL uppmärksammar i kampanjer och kommunikation.  

 
RFSL arbetar för att utveckla och samla vår effektmätning inom såväl Insamlingsstiftelsen RFSL som 
RFSL Förbundet, för att inom ramen för respektive verksamhet säkerställa att verksamheten är i linje med 
både organisationens och projektens mål.  
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