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VARJE BOKSTAV & SIFFRA 
SJUNGER OM VÅRT ARBETE
Kan en ta på en dröm? Går det att mäta 
dagar, månader och år av strävan fram till en 
vision? Är det möjligt att krama en gemen-
skap, en rörelses vågiga rytm, ett nätverks 
sammanslutning? 

Det är med dessa frågor jag läser årsrapporten 
som ni håller i era händer. En fysisk manifestation 
av allas vårt arbete under ett turbulent år, av vår 
organisations vision om en annan värld; en värld 
där resurser, i form av vård, omsorg, kärlek och 
möjligheter, delas rättvist. Jag ser denna årsrapport 
även som ett broderi över rörelsens gemensamma 
arbete; över nätverkets sammansvetsade hopp och 
mål. Varje bokstav och siffra vittnar om arbetet 
fram till våra mål och kampen dit. Det är organi-
sationspoesi i dess renaste form, skrivet på byrå-
kratiska men ack så underbart som den sjunger om 
hur mycket och hur många och hur länge arbetet 
pågått och pågår.

 En intressant aspekt som kännetecknar denna 
årsrapport är ändå kreativiteten och nytänkandet 
som präglat allas arbete under ett år av digitala 
möten, inställda event och oro över sin egen och 
anhörigas hälsa. Ett år som trots många sjukdagar 
och kapad möjlighet till fysiska aktiviteter har satt 
allas kreativa ådra på spel. Här glänser RFSL som 
den mest lysande planet vi trots allt är. Kreativa 
lösningar, lekfulla alternativ och upprätthållandet av 
det gemensamma visar på hur mycket vi alla velat att 
arbetet för världen vi vill skapa ska fortgå. 

Vårt internationella arbete har även det blommat 
ut. Med ett krig i vårt närområde, och satsningar vi 
har gjort för att rädda och stödja många hbtqi- 
personer, har vi visat att vi tacklar kriser utmärkt, 

och att vårt arbete internationellt är en kraft att 
räkna med. Vi spelar roll i den globala rörelsen för 
allas mänskliga rättigheter. 

Vårt utbildningsbolags certifikat är en medalj av 
stolthet och ett bevis på kompetens och ett tecken 
på trygghet som pryder varje verksamhet som inne-
har det. Arbetet med våra hälsoprojekt är en trygg 
punkt kring vilket viktigt arbete kring rättvis tillgång 
till kvalitativ och tillgänglig vård kristalliseras. 

I Sverige går vi nu mot ett ödesval. Vi är utrus-
tade med gemenskap i våra beslut och tydlighet i 
vårt ledarskap. RFSL kommer aldrig att kompro-
missa med att först och främst arbeta för alla hbtqi- 
personers rättigheter, för ett värdigt liv med respekt 
och massor av möjligheter. Ett tydligt och rakryggat 
ledarskap, en enad front och vår kunskap är vårt 
vapen när våra mål och livsgärningar attackeras av 
de okunniga och vilsna. 

Vi kommer att arbeta ännu mer utåtriktat och 
öka vårt kapital av allierade nu när det finns höger-
populistiska och nyfascistiska rörelser som aspirerar 
på makten globalt i Europa och här i Sverige. Vi 
kommer att trycka på mer, gå i dialog och även 
bereda mark och plats för vår målgrupp. Var så 
säker, RFSL är en trygg plats och en stark rörelse. 
Fortfarande tveksam? Ta en titt på antalet medlem-
mar. Vi har under 2021 slagit nytt medlemsrekord 
och vi kommer att slå fler rekord. Vi kommer bryta 
fler ramar och slå ner fler murar och rädda ännu fler 
liv. Helt enkelt för att vi är oslagbara, och för att vi 
kan konsten att förvandla årsrapporter till fysiska 
manifestationer av visioner, drömmar och vågiga 
rytmer av kamp och gemenskap. 

Trifa Shakely, förbundsordförande

BILDREDAKTÖR: Rebecka Ekholm
OMSLAGSFOTO: Elisabeth Ohlson
 
Foton ägs om inget annat anges av RFSL.
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RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners, queeras och 
intersexpersoners rättigheter) finns och 
gör verksamhet runt om i hela landet och 
internationellt. 

Kongressen, som hålls vartannat år, är RFSL:s 
högsta beslutande organ. Hösten 2021 hölls 
RFSL:s kongress digitalt (över Zoom och VoteIT) 
mellan 22-31 oktober. Kongressen valde bl.a. Trifa 
Shakely till ny förbundsordförande och Peter 
Sidlund Ponkala till ny vice förbundsordförande 
och fastställde en ny vision för RFSL. RFSL:s 
förbundsstyrelse, vald av kongressen, ansvarar för 
organisationens arbete mellan kongresserna. RFSL:s 
förbundskansli, med ca 50 anställda, arbetar på 
uppdrag av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen 
och förbundskansliet ansvarar för att genomföra 
verksamhet och påverkansarbete inom de fråge-
områden som kongressen beslutat att RFSL ska 
arbeta med. Särskilt fokus läggs på områden som av 
kongressen beslutats vara prioriterade. De områden 
som är prioriterade fram till kongressen 2023 är asyl 
och migration, familjefrågor, trans- och intersexfrå-
gor, äldrefrågor och skydd för demokratin.

Vid årsskiftet 2021/2022 hade RFSL 35 avdel-
ningar och 7 198 medlemmar. Det var ett nytt 
medlemsrekord för RFSL. Medlemmar under 26 
år är också anslutna till RFSL Ungdom, som är ett 
till RFSL knutet ungdomsförbund. Nio av RFSL:s 
avdelningar bedriver Newcomers-verksamhet (för 
asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtqi-per-
soner) och några avdelningar erbjuder särskild 
ungdoms- respektive seniorverksamhet.

Förbundskansliet är indelat i sex olika enheter 

under ledning av en verksamhetschef. Nuvarande 
verksamhetschef  är Pär Viktorsson Harrby.

Förbundskansliet har ett brett uppdrag att arbeta 
med stöd och insatser till flera olika målgrupper: 
styrelse, avdelningar, medlemmar, hbtqi-commu-
nityt, asylsökande, brottsoffer, allmänhet, besluts-
fattare, finansiärer, samarbetspartners, aktivister 
i andra länder, med flera. Förbundskansliet är ett 
kunskapscentrum i hbtqi-frågor som arbetar med 
ett stort antal frågor av varierande karaktär samt 
tar fram egenproducerat informations- och utbild-
ningsmaterial till enskilda, företag, myndigheter och 
medlemmar. En betydande utbildningsverksamhet 
bedrivs genom det av RFSL helägda RFSL Utbild-
ning AB, med både offentlig verksamhet, i form av 
myndigheter, kommuner och regioner, och företag 
som uppdragsgivare.  

Förbundsstyrelsens uppdrag består av:
• att verka för förbundets långsiktiga utveckling 

och ekonomiska stabilitet, 
• att hålla kontakt med avdelningar och hbtqi- 

community i övrigt,
• att fatta beslut om sådant som har att göra med 

verksamhetens mål och inriktning, och
• att beakta strategiska, ideologiska och för 

förbundet principiella frågor.

Verksamheten under 2021 på förbundsnivå 
präglades bl.a. av att RFSL, efter nästan 35 
år i lokaler på Sveavägen 59, flyttade till nya 
lokaler i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. 
Förbundskansliets nya lokaler har mindre egen 
lokalyta men omfattande möjligheter att använda 
gemensamma lokalytor i huset. 

RFSL SOM ORGANISATION
– NYTT MEDLEMSREKORD UNDER 2021!
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MEDLEMMAR – 2021: 7 198

KONGRESS – en gång vartannat år

AVDELNINGAR – 2021: 35

FÖRBUNDSKANSLI - ledningsgrupp och enheter

ORGANISATIONSSTRUKTUR

REVISORERFÖRBUNDSSTYRELSE VALBEREDNING

ENHETER:
NATIONELL • INTERNATIONELL • EKONOMI • UTBILDNING •  

INSAMLING & ADMINISTRATION • KOMMUNIKATION & PÅVERKAN
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Genom att ge stöd till RFSL:s 35 avdelningar 
verkar RFSL för att öka hållbarheten i såväl 
aktivism som arrangemang. Stödet till avdel-
ningarna sker i bl.a. i digital form genom en 
särskild e-post. Målsättningen är att stärka och 
utveckla RFSL:s avdelningar. 

Medlems- och avdelningsarbetet är en av de delar av 
RFSL:s verksamhet som huvudsakligen finansieras 
av det organisationsbidrag RFSL erhåller från 
myndigheten MUCF. Av den bidragspott som delas 
mellan RFSL och andra hbtqi-organisationer fick 
RFSL 4,4 miljoner kronor i organisationsbidrag 
2021. Bidraget baseras på dels antalet avdelningar, 
dels på antalet medlemmar. En rekordstor ökning 
av antalet medlemmar i RFSL, till 7 198 medlemmar 
vid årsskiftet, skedde under 2021. En välförankrad 
process kring RFSL:s nya vision, uppdrag och 
grundprinciper, inom ramen för en framtidsprocess, 
har stärkt organisationen i att samlas för att bygga 
en stark rörelse för framtiden. Processen har också 
stärkt avdelningarna under den utmanande corona-
pandemin. Detta genom fortsatt främst digitalt stöd. 
Ett avdelningsbrev, med information till RFSL:s för-
troendevalda och anställda i hela landet, skickades 

ut elva gånger under 2021. Någon representant från 
förbundet deltog vidare på nästan samtliga årsmöten 
i RFSL:s aktiva avdelningar. Särskilda tillskott till 
flera avdelningar skedde genom ett samarbete med 
Ikea. Samarbetet har lett till ett ordentligt lyft för ett 
flertal av avdelningarnas mötesplatser. 

BEHOV SOM RFSL:S MEDLEMS- OCH 
AVDELNINGSARBETE SVARAR MOT
Det finns ett grundläggande behov av stöd till 
förtroendevalda på avdelningsnivå, för att upprätt-
hålla en välfungerande föreningsdemokrati. RFSL:s 
medlemmar har ett behov av att kunna erbjudas en 
gemenskap, i form av trygga och inkluderande verk-
samheter. Förbundets avdelningsarbete har som roll 
att stödja avdelningarna i att erbjuda detta. RFSL 
är en målgruppsdriven organisation. Det innebär i 
vissa fall att personer som själva har mycket behov 
av stöd också är de som är mest aktiva. För att ta 
tillvara på styrkan i det behöver en del avdelningar 
mycket stöd. Den personliga insatsen i engage-
manget och känslan av tillhörighet i RFSL är ofta 
hög, eftersom det är en så central del i aktivisters liv 
och identitet. 

MEDLEMS- OCH  
AVDELNINGSARBETE

RFSL Sjuhärad spelar in 
ett avsnitt av en podd.
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STÖD FRÅN IKEA 

Tack vare att Ikea donerade 1 miljon kronor till 
RFSL:s Insamlingsstiftelse kunde 14 av RFSL:s 
avdelningars föreningslokaler rustas upp, med 
hjälp av produkter och inredningshjälp. 13 avdel-
ningar fick, inom ramen för donationen, även ett 
ekonomiskt bidrag till stärkande aktiviteter för 
hbtqi-personer. Syftet var att mildra samhällsris-
ker kopplade till coronapandemin och stödja de 
grupper som var värst utsatta. 

Donationen räckte även till:

 › upprustning av RFSL Stödmottagnings skyd-
dade boende,

 › möbler och material till Newcomers Youths 
mötesplatser,

 › en förstärkning av det asyljuridiska stödet som 
RFSL tillhandahåller, och 

 › kommunikation om RFSL:s stödverksamheter 
för hbtqi-personer i utsatthet.  

RFSL Kalmar var en av de avdelningar som 
tog del av Ikeas stöd. De har kunnat använda 
donationen till Queerhänget. Det är en mötes-
plats varje söndag för hbtqi-personer i alla 
åldrar. Hänget har skapat ett nytt tryggt rum 
för hbtqi-personer, som inte sällan är utsatta 
för minoritetsstress. RFSL Kalmar bedömer att 
de positiva effekterna har varit mycket tydliga. 
Besöksantalet på Queerhängets träffar har varit i 
snitt 30 personer. En av Queerhängets besökare 
uttryckte sig såhär: 

”Tack för idag.  
Nu orkar jag med en hel vecka till”.

ÅRETS AKTIVIST 

Till Årets aktivist inom RFSL utsågs, under  
RFSL:s kongress, William Stenvall Zetterström, 
som är sekreterare i RFSL Jämtland Härjedalen. 
William är en uppskattad aktivist vars engage-
mang har g jort stor skillnad och även lett till att 
medlemsantalet i RFSL Jämtland Härjedalen 
ökat kraftigt. William utsågs senare under året, 
av Volontärbyrån, till Årets volontär 2021. Han 
fick utmärkelsen för sitt engagemang för att 
motverka osynlighet och ensamhet för hbt-
qi-personer i sitt lokalsamhälle.

Bild nedan: Östersunds kommun uppmärksam-
made William Stenvall Zetterströms utmärkelse 
som Årets volontär på sina infartsskyltar till 
kommunen. 

››



RESULTAT UNDER 2021 

 › RFSL slog nytt medlemsrekord med 7 198 medlem-
mar vid årsskiftet 2021/2022. Ökningen av antalet 
medlemmar är den största någonsin: 44 procent (2 
188 medlemmar) sedan föregående årsskifte. Ett 
aktivt arbete med återvärvning via det nya CRM-sys-
temet Salesforce är en av förklaringarna.

 › Under året lanserades Rainbow Academy, som är 
RFSL:s digitala plattform för lärande om inklu-
dering och organisering inom hbtqi-communityt: 
www.rainbowacademy.se . Rainbow Academy är till 
för medlemmar, anställda, aktivister och förtroen-
devalda inom RFSL. På sajten återfinns informa-
tion om RFSL som organisation och de områden 
RFSL bedriver verksamhet inom. 

 › En rad digitala arrangemang har funnits tillgängliga 
för RFSL:s avdelningar: RFSL:s kongress, RFSL:s 
vårkonferens och flera ordförandeträffar för avdel-
ningsordförande. Utbildningar har också erbjudits, 
bl.a. om styrelsearbete, att lära sig utbilda om 
hbtqi-frågor och om lokalt påverkansarbete. 

 › En skolinformatörsutbildning genomfördes i fysisk 
form under september 2021.

 › RFSL:s avdelningsfond, från vilken avdelningar 
kan söka bidrag till medlemsutvecklande verksam-
het, delade under året ut 26 000 kr till två olika 
avdelningar.

RFSL:S KONGRESS 2021 

RFSL genomförde en pandemisäker digi-
tal kongress mellan den 23-31 oktober. På 
kongressen deltog 54 röstande ombud från 
RFSL:s avdelningar. Till ny förbundsordfö-
rande valdes Trifa Shakely. Till ny vice för-
bundsordförande valdes Peter Sidlund Pon-
kala. Kongressen antog dokumentet Vision, 
uppdrag och grundprinciper för RFSL. Detta 
utifrån ett förslag som tagits fram inom den 
s.k. Framtidsprocessen. Även nya mål för 
samhällsförändring 2021-2023 fastställdes. 
Beslut fattades vidare om bl.a:

 › en ny uppförandekod, 

 › etiska riktlinjer för kvalificerade stödpersoner 
inom RFSL, och 

 › en uppdaterad whistleblower-policy.  

Det antirasistiska arbetet inom avdelningarna 
och förbundet stärktes genom de mål för detta 
mellan 2021-2023 som antogs. Utmärkelsen 
Årets verksamhet tilldelades RFSL Malmö, för 
avdelningens arbete med att skapa möten över 
gränser. Juryn beskrev RFSL Malmö som ett 
föredöme i att satsa på gemenskap och att låta 
olikheter vara styrkor. 

STYRKOR OCH UTMANINGAR MED RFSL:S 
MEDLEMS- OCH AVDELNINGSARBETE
Det stöd RFSL:s avdelningsarbete erbjuder är 
anpassat efter varje enskild avdelnings behov. Det 
coachande förhållningssättet hjälper aktiva att hitta 
sina egna styrkor och verktyg för att kunna hantera 
utmaningar på egen hand och skapa ett mer hållbart 
engagemang. RFSL:s avdelningsstöd innebär också 
att skapa tillfällen till möten avdelningarna emellan 
för utbyte av erfarenheter och idéer för hållbara och 
relevanta verksamheter lokalt. 

En utmaning är att RFSL:s arbete på nationell 
nivå ibland inte upplevs tillräckligt synligt i 
avdelningarna. Pandemin gjorde detta till en extra 
utmaning, samtidigt som fler digitala möten också 
ökade tillgängligheten på andra sätt. RFSL behöver 
bli bättre på att fånga upp engagerade personer i 
avdelningarna, liksom att attrahera och behålla nya 
aktivister. Ett sätt att främja engagemanget är att 
arbeta mer i medlemsnätverk.

I RFSL Sjuhärads poddstudio under  
framtagande av ett inslag om vad intersex är.
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Noah Bohm valdes, 25 år gammal, till ordförande i 
RFSL Malmö på årsmötet våren 2021. Tidigare har 
han bland annat arbetat inom restaurangbranschen 
och på ett fackförbund. Som student i statsveten-
skap har han också skrivit en uppsats om civilsam-
hällets möjligheter att påverka politiska beslut.

Första gången Noah kom i kontakt med RFSL var 
när han vid 18 års ålder besökte ungdomsverksam-
heten HaBiTat Q i Malmö. Då kände han bara en 
enstaka vän som kommit ut.

– Det var nytt och speciellt för att jag kom ut det 
året. Jag minns känslan av att inte vara själv och 
hur viktigt det var att det fanns ett sammanhang, 
berättar Noah.

När Noah senare valde att engagera sig i RFSL 
Malmö var det via verksamheten Newcomers. Han 
hade redan ett brinnande intresse för asylrätt, som 
hade väckts i samband med flyktingkrisen 2015. 
Noah och hans familj blev då aktiva i Röda korset 
och var värdfamilj åt en flykting från Afghanistan. 

Varför är det värt att engagera sig i RFSL?

– Vårt community är så viktigt inte bara för ens 
egna intressen, utan även för andras. Det krävs 
solidaritet och medmänsklighet för att arbeta för 
hela vårt community. Det är fantastiskt givande att 
se vad vi kan skapa tillsammans.

Han lyfter också särskilt styrkan i samarbeten. I 
Malmö finns ett aktivt föreningsliv och ett stort 
engagemang. Det visade sig inte minst under World 
Pride som sommaren 2021 arrangerades i Malmö 
och Köpenhamn. 

Noah är särskilt stolt över att RFSL Malmö under 
2021, trots pandemin, under World Pride ändå 
lyckades skapa mötesplatser. Detta i samarbete 
med bland annat RFSL Rådgivningen Skåne, biograf 
Panora och stadsarkivet i Malmö. En av flera höjd-
punkter under World Pride för Noah var konferen-
sen Refugees, Borders and Immigration summit, 
som var ett av de totalt hela 32 programpunkter 
som RFSL Malmö var med och arrangerade. 

”GIVANDE ATT SE VAD VI  
KAN SKAPA TILLSAMMANS.” 
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RFSL:s arbete med asyl och migration består av 
tre olika delar: 
• juridiskt asylarbete, 
• påverkansarbete i migrations- och  

asylfrågor, samt 
• RFSL Newcomers. 
Juridiskt asylarbete utförs av en asylrättsjurist 
som huvudsakligen arbetar med enskilda 
asylsökande, rådgivning och utbildning. Stödet 
innebär framför allt att ge juridisk rådgivning 
till asylsökande, ibland företräda enskilda i 
asylprocessen vid Migrationsverket och migra-
tionsdomstolarna, samt att utbilda olika aktörer. 

Påverkansarbetet består bland annat av att skriva 
remissvar inom det asyl- och migrationspolitiska 
lagstiftningsområdet i fall där RFSL är remissinstans, 
uppmärksamma hbtqi-flyktingars situation, väcka 
opinion och driva ett påverkansarbete gentemot 
lagstiftare och myndigheter. 

Newcomers är RFSL:s nationella nätverk för och 
med asylsökande och papperslösa hbtqi-personer. 
Newcomers finns på nio orter runt om i landet. 
Inom Newcomers kan deltagare dela erfarenheter, 
knyta kontakter och få värdefull information om det 
svenska samhället. De lokala grupperna kan erbjuda 
både sociala mötesplatser och viss stödverksamhet. 

Newcomers grupper finansieras i viss utsträckning 
av medel för insatser för asylsökande som fördelas av 
landets länsstyrelser. Under 2021 har, gällande delar 
av det asyljuridiska arbetet, medel som fördelats av 
Socialstyrelsen, för att möta utsatta hbtqi-personer 
under pandemin, tillkommit.

ARBETE SOM UNDER 2021 BEDRIVITS
Asylrättsjuristen ger individuell juridisk rådgivning 
och företräder asylsökande hbtqi-personer, som 
ombud eller offentligt biträde, i deras asylprocesser. 
Vidare så utbildar asylrättsjuristen olika universitets 
jurist- och psykologstudenter, där RFSL:s rättsut-

redning Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden (från 
2020) utgör kursmaterial, på en fördjupningskurs i 
migrationsrätt, på juristprogrammet vid Karlstads 
universitet och på psykologprogrammet vid Umeå 
universitet. Utbildningar i övrigt anpassas efter 
målgruppen. Dessa syftar till att ge kunskap inom 
hbtqi-asylrätt och asylprövningen för hbtqi-asylsö-
kande, samt om hur rättssäkerheten kan öka för den 
särskilt utsatta gruppen hbtqi-flyktingar.

RFSL har också arbetat med politiskt påverkansar-
bete gentemot politiska partier, deras hbtqi-förbund 
och mot regeringen. Detta för att uppmärksamma 
hur rättssäkerheten behöver förbättras i hbtqi- 
asylärenden. Under 2021 genomförde RFSL en 
kampanj, tillsammans med Ben & Jerry’s, för att 
uppmärksamma den rättsosäkerhet och de felaktiga 
bedömningar som görs av migrationsmyndigheterna 
i hbtqi-asylärenden. Flera avslagsmotiveringar som 
används idag strider mot svensk och internationell 
rätt. RFSL och RFSL Ungdom träffade den 20 okto-
ber justitie- och migrationsminister Morgan Johans-
son för att  överlämna en kravlista om förbättrad 
asylprövning för hbtqi-personer, tillsammans med en 
namninsamling med över 8 000 namnunderskrifter.

BEHOV SOM RFSL:S ARBETE MED ASYL 
OCH MIGRATION SVARAR MOT
RFSL ger kvalificerad juridisk hjälp som är inriktad 
specifikt på hbtqi-asylrätt i olika skeden av asyl-
prövningen. Hjälp och råd ges även i familjeåter-
förenings- och andra migrationsrelaterade ärenden. 
Vidareutbildning och kunskapshöjande insatser 
erbjuds för jurister, advokater, organisationer, vård-
personal, kommunanställda och andra aktörer som 
möter och arbetar med asylsökande och nyanlända 
hbtqi-personer. Råd ges även kring att fly från sitt 
ursprungsland, eller ett annat land som en har flytt 
till, där en riskerar förföljelse på grund av sin sexuella 
läggning, könsidentitet och/eller sitt könsuttryck. 
Det asyljuridiska arbetet påverkar många enskilda 
hbtqi-asylsökandes och papperslösas livssituation. 

ASYL/MIGRATION  
& NEWCOMERS
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RESULTAT UNDER 2021 

 › RFSL, i form av dess asylrättsjurist, har givit 
individuell juridisk rådgivning till minst 623 
enskilda individer.

 › Asylrättsjuristen har företrätt, samt bistått andra 
jurister och advokater, i minst 15 asylsökande hbt-
qi-asylärenden som ombud eller offentligt biträde i 
personers asylprocesser. 

 › Ca 20 utbildningar har hållits inför ett antal olika 
aktörer: RFSL-avdelningar, Newcomers-grupper, 
ILGA Europa, kommuner, Pridefestivaler, med flera.

 › RFSL deltog under året vid UNHCR:s Global 
Roundtable on Protection and Solutions for LGB-
TIQ+ people in forced displacement, som var det 
andra globala rundabordssamtalet som någonsin 
hållits av FN:s flyktingorgan på temat hbtqi-flyk-
tingar. RFSL:s aktiva deltagande i samtalen, och 

RFSL Newcomers på lokal nivå är uppbyggd av 
kvalificerade personer och det finns en styrka i 
att den både erbjuder mötesplatser och konkret 
stöd vid behov.

En utmaning är att förutsättningarna för asylsö-
kande hbtqi-personer att beviljas det skydd de 
har rätt till alltjämt fortsätter att försämras och 
rättssäkerheten urholkas. Politiker, bl.a. ansvariga 
ministrar i regeringen, fortsätter att inte vidta några 
särskilda åtgärder för att utreda eller säkerställa 
rättssäkerheten i Sveriges hantering av några av 
de mest utsatta grupperna på flykt, som staten är 
skyldig att ge skydd till. Detta trots att den mycket 
omfattande juridisk evidens som RFSL presenterat 
visar att migrationsmyndigheterna systematiskt 
avslår och utvisar hbtqi-asylsökande som har rätt till 
skydd. Detta med avslag som strider mot svensk och 
internationell rätt. Majoriteten av hbtqi-asylsökande 
i Sverige som vänder sig till RFSL för hjälp har 
redan fått, ofta felaktiga, avslag. De står då inför 
alternativen att antingen utvisas till förföljelse, 
och risk för att dödas, eller att leva ett liv som ofta 
hemlös i papperslöshet i Sverige.

RFSL Newcomers vittnar om en ökad isolering 
i coronapandemins kölvatten; att inte kunna träffa 
andra personer i samma situation har varit en stor 
utmaning. Felaktiga avslagsbeslut från migrations-
myndigheterna leder till försämrad psykisk hälsa 
för enskilda individer. Det finns ännu ingen större 
offentlig diskussion från myndigheters sida kring 
asylsökande och nyanlända personers hälsa under 
asylprocessen, och dessförinnan flykten, vilket 
försvårar att få gehör för vår verksamhet. 

BEHOV SOM RFSL:S ARBETE MED 
NEWCOMERS SVARAR MOT
Att kunna erbjuda en trygg och välkomnande 
mötesplats, och en fördomsfri miljö, där målgrup-
pen kan få vara sig själva utan rädsla för repressalier, 
är utgångspunkten för RFSL Newcomers. Vidare 
förmedlas korrekt information kring målgruppens 
rättigheter under asylprocessen. Den information 
om det svenska samhället som förmedlas spelar en 
betydande roll för asylsökande som inte alltid får 
rätt stöd och information vid ankomsten till Sverige. 

STYRKOR OCH UTMANINGAR MED 
ARBETET MED ASYL/MIGRATION OCH 
NEWCOMERS
Frustrationen över statliga myndigheters fortsatt 
rättsosäkra och ofta otillåtna beslutsmotiveringar 
i hbtqi-asylärenden är en drivkraft för att fortsätta 
arbetet på många olika plan för att öka rättssäker-
heten för hbtqi-asylsökande med rätt till skydd. 
Skapandet av samarbeten, både internt inom RFSL 
och externt nationellt och internationellt, leder till 
förbättrad kvalitet i asylarbetet juridiskt, politiskt 
och utbildningsmässigt. En annan styrka i asylarbe-
tet är att det består av flera olika samverkande delar: 

• en juridisk representation och rådgivning som 
kan vara livsavgörande för enskilda asylsökande 
och papperslösa, 

• ett utbildningsarbete som kunskapshöjer olika 
aktörer som möter asylsökande, 

• ett gediget politiskt påverkansarbete, och 
• en trygg identitetsstärkande mötesplats i form 

av RFSL Newcomers.. Verksamheten inom 

slutsatserna i rättsutredningen Avslagsmotiveringar 
i hbtqi-asylärenden, bidrog till att UNHCR lovade 
att uppdatera sina Guidelines no. 9, särskilt avse-
ende att förbättra trovärdighetsbedömningarna. 
UNHCR:s riktlinjer är en viktig svensk rättskälla 
och gäller som svensk rätt när migrationsmyndig-
heterna utreder, prövar och bedömer skyddsgrun-
derna sexuell läggning, könsidentitet och könsut-
tryck som asylskäl.

 ›  I två under 2021 publicerade böcker, Den onödiga 
flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och 
flyktingarna 2015 – 2021 och antologin Rättssä-
kerheten och solidariteten – vad hände?, om svensk 
hantering av asylsökande och flyktingar, grunda-
des de kapitel som beskriver rättsosäkerheten i 
hbtqi-asylärenden på RFSL:s rättsutredning från 
2020. I böckerna beskrivs hur hbtqi-flyktingar 
med rätt till skydd istället utvisas, med otillåtna 
avslagsmotiveringar, till länder där de riskerar 
förföljelse, tortyr och dödsstraff. 

11
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Seniorfrågor är, utifrån ett beslut på RFSL:s 
kongress 2021, ett prioriterat område för RFSL. 
Det innebär att RFSL har gjort ett åtagande att 
jobba aktivt för att förbättra äldre hbtqi-per-
soners situation. På nationell nivå finns ett 
medlemsnätverk för seniorfrågor inom RFSL 
och inom fem avdelningar finns det aktiva seni-
orgrupper. Det finns även ett seniorteam med 
representanter från de olika seniorgrupperna 
inom RFSL. Teamet deltar aktivt i arrangerande 
av aktiviteter och i informationsinsatser till 
förbundets äldre medlemmar. Vidare bedrivs 
det en aktiv samverkan med externa aktörer 
och experter inom området äldre hbtqi-perso-
ners levnadsvillkor. 

PROJEKT SOM UNDER 2021 BEDRIVITS
SENIORPROJEKTET
Syftet med projektet, som startades 2019, är att 
engagera fler äldre inom RFSL och att synliggöra 
hbtqi-seniorers erfarenheter. Projektet har bl.a. möj-
liggjort ett arbete med att skapa fler mötesplatser för 
äldre medlemmar både lokalt och nationellt. Genom 
projektet har avdelningar erbjudits finansiering för 
att bedriva verksamhet för seniorer. 2021 finansiera-
des projektet med 500 000 kr. 

Finansiär: Socialstyrelsen.

SENIORARBETET HAR INNEHÅLLIT:
• Digitala aktiviteter i form av bl.a. nationella 

träffar och en seniorblogg.
• Framtagande av ett nummer av tidningen 

Seniorbladet som behandlade teman relevanta för 
hbtqi-seniorer. Senioraktivister har deltagit som 
skribenter och i det redaktionella arbetet.

• Ett vänmatchningsprogram.
• Ett panelsamtal om äldrefrågor under World 

Pride i Malmö augusti 2021 genomfördes och 
flera föreläsningar hölls på olika ställen i landet.

BEHOV SOM RFSL:S SENIORARBETE 
SVARAR MOT
Seniorarbetet svarar mot äldre hbtqi-personers 
behov av gemenskap med andra hbtqi-personer och 
behovet av ökad delaktighet bland äldre medlemmar 
inom RFSL. Det svarar även mot behovet av att 
RFSL profilerar sig och är aktiv i frågor som rör 
äldre hbtqi-personers levnadsvillkor, erfarenheter 
och behov, samt att dessa frågor synliggörs i samhäl-
let i stort och inom äldreomsorgen i synnerhet. 

Det finns en särskild utsatthet för ofrivillig 
ensamhet bland hbtqi-personer över 60 år, jämfört 
med det nationella genomsnittet i åldersgruppen. 
Bidragande faktorer är att man inte är öppen med 
sin sexuella läggning eller könsidentitet och att man 

SENIORARBETE 
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inte har så mycket kontakt med andra hbtqi-perso-
ner. Befintlig forskning visar att äldre hbtqi-personer 
ofta bär på en oro inför åldrandet och ett eventuellt 
ökat vårdbehov. En sådan oro är vanlig hos de flesta 
äldre, men för hbtqi-gruppen finns en extra utsatt-
het eftersom man oroar sig för vilket bemötande 
man kommer att få och för om man kommer våga 
och kunna vara öppen. Denna oro beror delvis på 
tidigare negativa upplevelser från mötet med vården, 
men även på att hbtqi-personer i denna generation 
har levt i en tid då förtrycket mot hbtqi-personer var 
institutionaliserat. 

Bland de långsiktiga målen för RFSL:s äldrear-
bete, i syfte att samhället ska tillgodose behov som 
finns, kan nämnas:

• Fler trygga mötesplatser för äldre hbtqi-perso-
ner runt om i Sverige.

• Ökad kompetens kring bemötande och ökad 
kunskap om äldre hbtqi-personers levnadsvillkor 
och behov hos vård- och omsorgspersonal.

• Ökad samverkan mellan RFSL och organisatio-
ner inom det civila samhället som arbetar med 
och för äldre, t.ex. pensionärsorganisationer.

STYRKOR OCH UTMANINGAR MED RFSL:S 
SENIORARBETE
Genom etableringen av Seniorteamet, som träffas 
ca en gång per månad, har projektet skapat och 
upprätthållit en bra förankring hos lokala grupper/
avdelningar och inom målgruppen. Det gör att 
det finns en samsyn inom hela organisationen idag 
kring hur RFSL ska jobba med seniorfrågor, vilket 
skapat en möjlighet för de som vill att engagera sig i 
seniorfrågor eller seniorverksamhet. 

Genom projektet har RFSL också bygget ett 
externt nätverk av aktörer som på olika sätt jobbar 
för äldre hbtqi-personer eller för att belysa dessa 
frågor. Till exempel har en nära kontakt och 
samarbete etablerats med forskare som forskar 
inom fältet, och med aktörer inom äldreomsorgen 
som är intresserade av att nå ut till gruppen äldre 
hbtqi-personer. Seniorprojektet har betytt att RFSL 
på förbundsnivå har kunnat nå ut till den äldre delen 
av våra medlemmar på ett helt nytt sätt. Vi har också 
fått möjlighet att underlätta för våra äldre medlem-
mar att få kontakt med varandra och uppleva en 
större gemenskap med andra hbtqi-personer. 

De främsta utmaningarna 2021 har varit att 
mobilisera personer ur målgruppen som inte redan 
har en nära kontakt med RFSL eller någon av 
seniorgrupperna och att nå ut till personer som inte 
bor i storstäder eller som lever isolerat. 

RESULTAT UNDER 2021 

 › I en läsarundersökning som g jordes av Senior-
bladet svarade ca 70 procent (av 67 svarande) 
att tidningen i någon mån har fått dem att känna 
en större samhörighet med andra hbtqi-perso-
ner jämfört med innan. 85 procent svarade att 
tidningen har fått dem att känna en större närvaro 
från RFSL jämfört med tidigare. 

 › I en utvärdering av de nationella digitala träffarna 
svarade 8 av 11 deltagande i utvärderingen att de i 
någon mån har upplevt en gemenskap med övriga 
deltagare. 

 › Seniorgrupperna i Göteborg och Örebro har 
bedrivit politiskt påverkansarbete lokalt. Detta har 
i Örebro lett till att Örebro kommun i december 
2021 invigde ett minnesmärke till minne av den 
första demonstrationen i Sverige för homosexu-
ellas rättigheter, som ägde rum i Örebro 1971. Ett 
halvdags ledarforum på temat äldre hbtqi-per-
soners hälsa har också hållits inom vård- och 
omsorgsförvaltningen i Örebro.

RFSL HAR FÅTT 
MÖJLIGHET ATT 
UNDERLÄTTA 
FÖR VÅRA ÄLDRE 
MEDLEMMAR 
ATT FÅ KONTAKT 
MED VARANDRA 
& UPPLEVA EN 
STÖRRE GEMEN-
SKAP MED ANDRA 
HBTQI-PERSONER. 



SVERIGES FÖRSTA 
ÄLDREBOENDE FÖR  
HBTQI-PERSONER
Hanveden äldreboende i Handen blev under 2021 
först i Sverige med att öppna en egen avdelning för 
hbtqi-personer. Äldreboendet har också hbtqi-cer-
tifierats av RFSL.

– Det finns flera hbtqi-certifierade äldreboenden 
sedan tidigare, men vi är det första äldreboendet 
med en avdelning som är helt tillägnad hbtqi-per-
soner och det är vi stolta över, säger Jane Lundvall, 
som är verksamhetschef för Hanveden äldreboende, 
som ligger i Handen i Haninge kommun utanför 
Stockholm. 

– Våra ledord är öppenhet, trygghet och gemenskap. 
Vi vill vara en trygg plats där man som boende slip-
per begränsas av heteronormen. Här ska man kunna 
vara exakt den man är och få möjlighet till gemen-
skap med andra hbtqi-personer.

Varför valde ni att starta en  
avdelning för hbtqi-personer? 

– Vi i personalgruppen tittade på dokumentären 
Leva. Älska som handlade om Regnbågens lägen-
hets-kooperativ för äldre. Vi blev så inspirerade och 
tänkte – vad kan äldreomsorgen göra? Vore inte 
framtiden att starta en avdelning för hbtqi-personer?

– Vi hade en avdelning som stod tom och en peppad 
arbetsgrupp och kände att vi hade förutsättningarna 
helt enkelt. Innan vi bestämde oss helt så hade vi 
kontakt med flera forskare och även med RFSL som 
konstaterade att det finns ett behov av en sådan 
plats inom äldrevården. 

Berätta lite mer om  
vad som händer på avdelningen.

– Vi kommer anordna föreläsningar på olika hbt-
qi-relaterade ämnen, och i sommar hoppas vi kunna 
anordna ett eget Pride-firande! Sedan tänker vi 
såklart att de boende kommer vara med att utforma 
aktiviteterna. Vi har också tänkt mycket på den 
fysiska miljön och inrett med fotokonst på historiska 
hbtqi-personer som Oscar Wilde och Harvey Milk i 
de allmänna utrymmena. 

Hur får man en plats hos er?

– Vi har nio lägenheter och tar emot klienter från 
hela Sverige, men det krävs ett biståndsbeslut, alltså 
att en handläggare på kommunen bedömer att man 
är i behov av en plats. 

14
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Hur kommer det sig att ni valde  
att hbtqi-certifiera er? 

– Vi tänkte att vi inte kunde ha en sån här avdelning 
utan att ha kunskap och förståelse för hbtqi-per-
soners livsvillkor. Därför valde vi att genomgå en 
hbtqi-certifiering innan vi öppnade avdelningen. 
Hbtqi-certifieringen gav oss en bra grund att stå 
på och det innebär bland annat att all personal har 
fått kunskap om hbtqi-historia. Vi fick till exempel 
insikt i hur det kan ha varit att leva som hbtqi-person 
under en tid då ens handlingar kunde vara olagliga 
och hur det kan påverka en som person idag. 

– Vi fick också mycket kunskap om normer och 
bemötande, inte bara ur ett hbtqi-perspektiv – vi 
fick verktyg för att jobba utifrån alla diskriminerings-
grunder. 

RFSL:S HBTQI-CERTIFIERING 

RFSL lanserade hbtqi-certifieringen 2008 
och och var först ut med konceptet. Genom 
åren har RFSL certifierat över 550 verksam-
heter och utvecklat en metodik som gör skill-
nad. RFSL:s hbtqi-certifiering lägger grunden 
för ett långsiktigt arbete med hbtqi och 
inkludering på arbetsplatsen och är en garanti 
för att verksamheten arbetar för mänskliga 
rättigheter i vardagen.

– Vi har även fått rutiner på plats för att alla nyan-
ställda ska få hbtqi-utbildning när de börjar hos 
oss. Vi kommer även fortsätta fortbilda personalen 
kontinuerligt så att kompetensen finns kvar och 
utvecklas hela tiden.



16

Frågor som rör transpersoners hälsa och 
rättigheter genomsyrar en mängd olika projekt, 
verksamheter och kampanjer. Allra mest 
fokuserat på dessa frågor är verksamheten 
Transformering, som drivs tillsammans med 
RFSL Ungdom. Där ges stöd och information 
till transpersoner i alla åldrar, personer som 
funderar kring könsidentitet, närstående samt 
yrkesverksamma. Arbetet bedrivs genom 
hemsida, mejl och dialog med t.ex. flera köns-
dysforiteam och med myndigheter. 

RFSL bedriver även ett omfattande påverkansar-
bete kring transpersoners hälsa och rättigheter. 
Politiskt har könstillhörighetslagen varit i fokus 
och tillgången till könsbekräftande vård för unga 
transpersoner. En ny könstillhörighetslag skulle ge 
transpersoner rätt att själva bestämma sitt juridiska 
kön och är en viktig reform med fokus på respekt 
och självbestämmande. 

Under året har RFSL:
• gjort ett flertal inlägg i sociala medier kring 

varför vi behöver en ny könstillhörighetslag, 
• genomfört en namninsamling för en ny lag 

tillsammans med Amnesty, och
• träffat politiker och andra makthavare för att 

påverka regeringen att lägga fram ett lagförslag 
innan valet 2022.

RFSL bedriver vidare ett arbete med suicidprevention och 
psykisk hälsa genom att följa kunskapsutveckling inom områ-
det, höja kunskapen inom RFSL, föra dialog med myndighe-
ter/andra aktörer samt ge stöd via Transformerings-mejlen. 
Under året genomfördes också en enkät kopplad till bisexuel-
las hälsa inom ramen för det suicidpreventiva arbetet. Enkä-
ten besvarades av 1 151 personer och syftet var att ta reda på 
hur RFSL:s arbete med psykisk hälsa och suicidprevention 
riktat till bi- och pansexuella kan utvecklas. RFSL:s övergri-
pande verksamhet (som att erbjuda mötesplatser) kan också 
ses som suicidprevention i sig och den främjar psykisk hälsa. 

TRANSPERSONERS  
HÄLSA OCH RÄTTIGHETER
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RESULTAT UNDER 2021 

 ›  1 518 mejl mottogs till Transformerings stöd- 
och infomejl. Omkring 26 procent av mejlen 
från transpersoner berörde psykisk ohälsa och 
4 procent suicidtankar. 2 547 hänvisningar 
g jordes.

 ›  13 personer (anställda och aktiva inom RFSL 
över hela landet) deltog i utbildningen MHFA 
- första hjälpen till psykisk hälsa. Detta i syfte 
att lära sig mer om att bemöta och agera som 
stöd vid psykisk ohälsa.

 › 6 st debattartiklar om transpersoners hälsa 
och rättigheter publicerades i olika medier.

 › RFSL och Amnesty lämnade in en namnin-
samling för en ny könstillhörighetslag, med 
38 000 namnunderskrifter, till socialminister 
Lena Hallengren.

 › Regeringen presenterade under hösten 
ett utkast till en lagrådsremiss gällande en 
ny könstillhörighetslag som bl.a. skulle ge 
transpersoner själva rätten att bestämma sitt 
juridiska kön.

 › Projektet Queerkunskap, finansierat av 
Folkhälsomyndigheten, bedrevs med syfte att 
främja goda livschanser för hbtqi -personer 
och minska andelen suicid och suicidförsök i 
gruppen. Den 3 november arrangerades en 
digital heldagskonferens för personal inom 
psykiatrin och stödfunktioner inom civilsam-
hället med ca 230 deltagare. Konferensen 
syftade till att öka kompetensen för att 
bemöta psykisk ohälsa och suicidtankar bland 
hbtqi-personer.

Under året pågick en mediedebatt om tran-
spersoners rätt till vård och om transpersoners 
rättigheter överlag. RFSL har försökt bemöta 
denna debatt på olika sätt, med debattartiklar 
och medverkan i media, och under våren 2021 
publicerade RFSL debattboken 100 fel i ’Om könets 
existens’, där författaren och debattören Kajsa Ekis 
Ekman bemöttes i sin syn på transpersoner och på 
könsbekräftande vård. 

Transformering, samt arbetet med suicidpreven-
tion, finansieras av Folkhälsomyndighetens verksam-
hetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention. 
Detta med ett bidrag om 1,4 miljoner kr. 

BEHOV SOM ARBETET MED 
TRANSPERSONERS HÄLSA  
OCH RÄTTIGHETER SVARAR MOT
Många transpersoner, personer som funderar kring 
könsidentitet samt närstående har behov av kunskap 
och ett kunnigt och transkompetent bemötande. 
Transpersoner som grupp har en förhöjd grad av 
psykisk ohälsa. Transformering fungerar som ett 
komplement till andra aktörer i att förebygga och 
bemöta detta. Nuvarande könstillhörighetslag är 
omodern och ineffektiv. En ny lag är även av största 
vikt för att tillgodose transpersoners mänskliga 
rättigheter. Transpersoner ska inte behöva uppsöka 
vården för att få sin könsidentiet erkänd av staten. 
Hbtqi-personer (särskilt transpersoner och bisexu-
ella ciskvinnor) upplever vidare i högre utsträckning 
suicidtankar och suicidförsök jämfört med hete-
rosexuella cispersoner. Det är även vanligare att 
transpersoner dör i suicid jämfört med cispersoner. 
Det händer att aktiva inom RFSL möter medlemmar 
och andra hbtqi-personer med suicidtankar.

STYRKOR OCH UTMANINGAR MED RFSL:S 
ARBETE MED TRANSPERSONERS HÄLSA 
OCH RÄTTIGHETER
Verksamheten har direkt kontakt med många 
inom målgruppen, vilket ger den en bred bild av 
olika behov. Detta tar vi med oss in i bl.a. möten 
med beslutsfattare.

Transformering är en etablerad och betrodd 
verksamhet som bedriver en god samverkan med 
andra organisationer. Dialog sker också med delar 
av den könsbekräftande vården, vilket säkerställer 
aktuell kunskap.

Bland de utmaningar som finns märks de långa 
väntetiderna inom vården för målgruppen, både när 
det gäller könsbekräftande vård och till psykiatrin. 
Dessa väntetider har förlängts ytterligare under 
coronapandemin. En stor utmaning är också att 
transpersoners mänskliga rättigheter och värde 
ifrågasätts, både nationellt och internationellt, i 
den offentliga debatten av olika debattörer, vilket 

försvårar främjandet av psykisk hälsa bland tran-
spersoner och tar resurser i anspråk att bemöta. 
Vård till minderåriga transpersoner har särskilt 
ifrågasatts och unga transpersoner har nekats vård 
enbart utifrån sin ålder, exempelvis genom det stopp 
för hormonbehandlingar som infördes vid Astrid 
Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. 
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TRANSORGANISERING  
I ÖSTAFRIKA
I november 2021 g jorde RFSL ett besök i Nairobi 
för att träffa sin partnerorganisation EATHAN, som 
arbetar med att stärka trans- och intersexorganise-
ring i Östafrika. 

I jämförelse med andra östafrikanska länder har 
strävandena efter rättigheter för hbtqi-personer nått 
något längre i Kenya. Transpersoner har t.ex. fått rätt 
i domstol att ändra förnamn. Till skillnad från i grann-
länderna Tanzania och Uganda finns det också en 
större acceptans för hbtqi-personer i samhället. De 
flesta formella rättigheter saknas dock och sexuella 
handlingar mellan personer av samma kön är fortfa-
rande kriminaliserade. Transrörelsen i landet kämpar 
för rätten att få ändra juridiskt kön. Att detta idag 
inte är möjligt kan skapa problem i alltifrån kontakt 
med myndigheter till sjukvården. 

Våld mot transpersoner är ett stort problem i 
Kenya. Letoya Johnstone är en känd modell och 
transaktivist i landet. Hon berättar att en trans-
kvinna som hette Erica Chandra nyligen hittats 
mördad i ett dike. Letoya förklarar att hon själv 
har trakasserats av civilklädda poliser, som utsatte 
henne för sexuellt ofredande. För hbtqi-perso-
ner världen över är det ofta en stor utmaning att 
myndigheter, som polisen, som har till uppgift att 
skydda ofta är de som är förövare. 

Transgender Day of Remembrance, som högtidlig-
hålls den 20 november varje år, är en viktig dag för 
Letoya Johnstone. Det är en dag för transpersoner 
att både hedra minnet av andra som inte finns med 
längre och att fira sig själva, men också för att kräva 
sina rättigheter.

- Det här är synlighet för oss. Jag är vacker. Jag är 
behövd. Jag är en medborgare och jag har rätt till 
skydd. Det gäller även för mina transsystrar och 
-bröder, säger Letoya. 

Transrörelsen i Kenya blomstrar för närvarande. Allt 
fler transpersoner organiserar sig. Finansiering är 
dock fortfarande ett stort hinder i vägen. Små och 
nystartade organisationer som arbetar med trans- 
och intersexfrågor har ofta svårt att få finansiellt 
stöd. RFSL har därför startat upp ett flerårigt sam-
arbete med EATHAN - East Africa Trans Health & 
Advocacy Network, som utgör ett regionalt nätverk 
för trans- och intersexorganisationer i Östafrika. 
Med finansiering från ForumCiv, och från RFSL:s 
egna insamlade medel, driver EATHAN ett kapaci-
tetsstärkande projekt genom vilket organisationen 
bl.a. har kunnat skaffa sig ett eget kontor. 

Letoya Johnstone är 
transaktivist i Kenya.
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”
Trots osynliggörande och motstånd från såväl reger-
ingar som andra organisationer fortsätter RFSL 
verka för hbtqi-personers rättigheter i FN. Där för-
söker RFSL lyfta marginaliserade gruppers röster, 
vars mänskliga rättigheter kränks dagligen. 

En grundpelare i RFSL:s arbete i FN är direkt 
påverkansarbete, i vilket förbundet arbetar för att 
hbtqi-personers mänskliga rättigheter ska tillgodoses 
över hela världen. 

– Stater har genom att skriva under särskilda 
människorättsdeklarationer gått med på att skydda 
sina invånares rättigheter. Vårt arbete handlar om 
att utkräva ansvar från regeringar för löften som de 
redan har åtagit sig, menar Rashima Kwatra, inter-
nationellt sakkunnig på RFSL. 

RFSL har också ett träningsprogram för aktivister 
från det globala syd och öst: Rainbow Advocacy 
Program. Som en del av programmet får deltagarna 
lära sig om påverkansarbete i FN och även resa 
till FN:s högkvarter i både New York och Genève. 
Hbtqi-personer från det globala syd har varit särskilt 
osynligg jorda i FN-forum. Samtidigt är FN ofta en 
sista utväg för aktivister som inte kan få rättvisa i 
sina hemländer.

– Vi ser att det har saknats tillgång till FN särskilt 
för aktivister från det globala syd,  vilket betyder 
att de har haft begränsad möjlighet att dela med 
sig av sina upplevelser i olika FN-processer och 

påverka dessa. Därför arbetar RFSL mycket med 
att använda vår plattform för att låta andra komma 
till tals, berättar Rashima.

Även om FN utgör en möjlighet för hbtqi-aktivis-
ter att skapa förändring, är det också ett utrymme 
som används av de som motarbetar hbtqi-perso-
ners rättigheter. Rashima beskriver motstånd från 
många aktörer, inte bara från regeringar utan även 
civilsamhället. 

– Det är vanligt att de som motarbetar hbtqi-perso-
ners rättigheter också motsätter sig andra gruppers 
rättigheter, till exempel kvinnors rättigheter som 
feminister har kämpat väldigt hårt för. Till exempel 
rätten till abort och insatser för att främja kvinnors 
sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, 
förklarar Rashima.

Det finns ännu mycket kvar att göra. Frivilliga sexu-
ella handlingar mellan samkönade personer är fort-
farande olagliga i 69 länder världen över. Endast ett 
fåtal länder har könstillhörighetslagar som baseras på 
självbestämmande, och ännu färre erkänner juridiska 
könsidentiteter bortom tvåkönsnormen. 

– Vi lever fortfarande i en värld där hbtqi-personer 
utsätts för våld och diskriminering. Vissa regeringar 
hävdar i FN fortfarande att hbtqi-personer inte exis-
terar i deras länder. RFSL ser till att hbtqi-personers 
rättigheter hörs i forum där våra liv och erfarenheter 
historiskt sett har varit marginaliserade.

VISSA REGERINGAR 
HÄVDAR I FN  

ATT HBTQI-PERSONER  
INTE EXISTERAR”
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HBTQI I 
VÄRLDEN

ASIEN/ AFRIKA/ SYDAMERIKA
RAINBOW ADVOCACY PROGRAM

Under 2021 har RFSL haft deltagare från flera olika 
länder i vårt Rainbow Advocacy Program - ett pro-
gram som syftar till att hbtqi-aktivister från Globala 
Syd (det som tidigare kallades utvecklingsländer) 
ska få ökad kunskap och kapacitet för att utföra 
påverkansarbete i FN. Aktivisterna kom från Bolivia, 
Brasilien, Kazakhstan, Kenya, Mexiko, Mongoliet, 
Nepal, Nigeria, Thailand och Turkiet.

DANMARK

WORLD PRIDE I KÖPENHAMN 

RFSL deltog under World Pride den 18 augusti 2021 
med ett seminarium där hbtqi-aktivister från hela 
världen diskuterade vilka utmaningar de möter, hur 
de hanterar dessa och vilka likheter som finns, trots 
att de verkar i olika kontexter. 

FN/USA

HBTQI-INKLUDERING I FN

Den 6-15 juli deltog RFSL i den officiella svenska 
delegationen till High Level Political Forum (HLPF) 
i FN. HLPF är FN:s forum där regeringar, aktivister 
och civilsamhällesorganisationer möts för att utvär-
dera arbetet med hållbar utveckling. Forumet hölls 
i digital form, men hålls i vanliga fall på plats i FN i 
New York. RFSL bidrog under delegationsmötena 
med information om hbtqi-personers situation.

MEXIKO

EXPERTER PÅ HBTQI OCH JÄMSTÄLLDHET

Under 2021 har RFSL arrangerat och deltagit i 
digitala paneler som experter på hbtqi och jämställd-
het under Generation Equality Mexico Forum. På 
forumet diskuterades bl.a. coronapandemins nega-
tiva påverka på jämställdheten i världen.

SCHWEIZ

REPRESENTATION AV HBTQI AKTIVISTER PÅ  
TOPPOLITISK NIVÅ
 
Från mitten av augusti till mitten av september för-
beredde sig 15 globala hbtqi-aktivister från Rainbow 
Advocacy Program inför, och deltog aktivt under, 
FN:s råd för mänskliga rättigheters digitala möte i 
Genève, där de arbetade fram uttalanden och deltog 
i möten med beslutsfattare.

MOLDAVIEN

HBTQI-KOALITION BLIR OFFICIELLT REGISTRERAD

RFSL har länge samverkat med hbtqi-organisationer 
i östeuropeiska länder, i ett samarbete som heter 
Eastern European Coalition for LGBT+ Equality. 
Efter sju år har samarbetet lett till att koalitionen 
under 2021 börjat formaliseras, och under 2022 
planeras den att officiellt registrerats som en separat 
juridisk person i Moldavien. 

RFSL  
I VÄRLDEN
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SVERIGE

HBTQI PÅ MR-DAGARNA 

Den 6-7 december deltog RFSL på MR-dagarna i 
Göteborg. Under dagarna arrangerade RFSL  bl.a. 
ett seminarium om situationen för hbtqi-personer i 
Myanmar, där aktivister från landet själva deltog och 
berättade om det hårdare klimatet sedan militärkup-
pen i februari 2021.

UKRAINA

STÄRKT ORGANISERING I UKRAINA 

RFSL har i flera år arbetat i Ukraina. Under 2021 har 
förbundet finansierat 12 projekt i landet, som foku-
serat på transpersoners, intersexpersoners, lesbiskas 
och bisexuellas organisering.

GEORGIEN

SÄKRA MÖTESPLATSER SKAPAR FÖRÄNDRING 

Women’s Initiative Supporting Group, WISG, är en 
feministisk organisation vars huvudsakliga målgrupp 
är lesbiska, bisexuella och queera kvinnor och trans-
kvinnor i Georgien. De skapar förändring genom 
säkra mötesplatser för hbtqi-personer. RFSL är 
deras samarbetspartner.

THAILAND

INTERSEXORGANISERING I ASIEN 

Intersex Asia är en av RFSL:s samarbetspartners, 
som arbetar med påverkansarbete och för att stärka 
intersexrättigheter i Asien. Deras arbete har bland 
annat lett till att flera nya intersexorganisationer har 
etablerats i regionen.

AFGHANISTAN

INSAMLING TILL FÖRMÅN FÖR  
HBTQI-PERSONER I AFGHANISTAN 
 
RFSL samlade under 2021 in pengar för att stötta 
ILGA Asias arbete i Afghanistan, där de har stöttat 
och bistått hbtqi-communityt i landet sedan taliba-
nernas maktövertagande.

INDONESIEN

FEDERATION UTFÖR MEDLEMSVÅRD OCH KART-
LÄGGER HBTQI-PERSONERS BEHOV
 

Arus Pelangi är en federation för hbtqi-organisatio-
ner i Indonesien och är även en av RFSL:s partneror-
ganisationer sedan tolv år tillbaka. Under 2021 har 
de bland annat arbetat med medlemsvård, besökt 
sina medlemsorganisationer och kartlagt situationen 
för hbtqi-personer på platser i Indonesien där orga-
nisationen inte har bedrivit verksamhet tidigare.

FILIPPINERNA

KRISSTÖD TILL HBTQI-RÖRELSEN UNDER 
PANDEMIN 
 
ASEAN SOGIE Caucus, ASC, är en nätverksorga-
nisation som arbetar brett med påverkansarbete och 
stöd till hbtqi-organisering. De har medlemsorgani-
sationer i flera länder i Sydostasien. Under 2021 har 
ASC bl.a. arbetat med krisstöd till hbtqi-personer 
som drabbats negativt av coronapandemin. 

KENYA 

HÖGTIDLIGHÅLLANDE AV TRANSGENDER DAY OF 
REMEMBRANCE
 
Eastern African Trans and Health Advocacy 
Network, EATHAN, är en regional organisation 
som arbetar för trans- och intersexorganiseing i 
östra Afrika. RFSL var på plats i Kenya och besökte 
organisationen i samband med Transgender Day of 
Remembrance i slutet av november.
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FAMILJEFRÅGOR
Familjefrågor är, utifrån beslut på RFSL:s 
kongress, ett särskilt prioriterat område för 
RFSL att arbeta med. I arbetet finns en anställd 
sakkunnig. Ett övergripande mål är att det 
aldrig ska finnas oskäliga hinder i lagstiftning, 
eller praxis, som omöjliggör för hbtqi-personer 
att bilda familj på det sätt som önskas eller 
leva tryggt i de familjer som valts. Därför 
behöver bl.a. föräldrabalken ses över och göras 
könsneutral. Detta för att motsvara de behov 
som moderna familjebildningar ställer och säkra 
tryggheten för alla slags familjer. 

Bland annat dessa familjefrågor arbetar RFSL 
aktivt med:

• Att ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadsha-
vare och juridiska föräldrar.

• Att det tillsätts en utredning om hur altruistisk 
värdgraviditet ska kunna bli en juridiskt trygg 
möjlig väg till familjebildning i Sverige och 
samtidigt säkerställa att värdgraviditet inte blir 
en verksamhet där människor kan utnyttjas, samt 
att lagstiftning införs som reglerar hur föräldra-
skap och medborgarskap ska fastställas för barn 
som föds efter värdgraviditet i utlandet.  

Ett fokus i påverkansarbetet under 2021 var frågan 
om utökade möjligheter att göra utländska för-
äldraskap gällande i Sverige samt införandet av en 
könsneutral föräldraskapspresumtion. 

PROJEKT SOM UNDER 2021 BEDRIVITS
REGNBÅGSFAMILJER I VÄNTAN 
Regnbågsfamiljer i väntan är ett projekt som arbetat 
med föräldrastöd riktat till hbtqi-personer som 
väntar eller nyss fått barn, samt med kompetensut-
veckling hos vårdpersonal som möter regnbågsfa-
miljer under graviditet och förlossning. Pojektet har 
varit treårigt och startades i januari 2019. Förutom 
projektledare har två barnmorskor arbetat inom 
projektet. 
Under våren år 2021 genomfördes sex digitala 
föräldraförberedande grupper med sammanlagt 
58 deltagare i 29 familjer. Projektet har tagit fram 
tre förlossningsförberedande filmer med ett 
samkönat kvinnopar. Filmerna riktar sig till alla 
som väntar barn och har ett inkluderande språk. 
Projektet producerade även en film som riktar sig 
till ensamstående hbtqi-föräldrar. Projektet har även 
tagit fram informationsmaterial riktat till vården, 
bl.a. kunskapsstödet Hbtq-kompetens - för dig som möter 
blivande och nyblivna föräldrar. Syftet med detta är att 
vården ska kunna arbeta för att bli mer inkluderande 
och förbättra sitt bemötande av regnbågsfamiljer. 
Kunskapsstödet har delats ut och skickats ut till 
enskilda vårdgivare och till barnmorskemottagningar 
och förlossningskliniker ute i landet. Texter har 
även tagits fram, till RFSL:s hemsida, bl.a. om att 
vara gravid och att amma som transperson, matning 
av det nyfödda barnet och ätstörningar under 
graviditeten. 
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Projektet har även arrangerat seminarier riktade till 
målgruppen hbtqi-personer kring: 

• värdgraviditet, 
• trans och graviditet, 
• icke-genetiskt föräldraskap, och 
• ensamstående föräldraskap,

samt genomfört utbildning av barnmorskestudenter 
och yrkesverksamma. 
Finansiär: Allmänna Arvsfonden.

BEHOV SOM RFSL:S ARBETE MED 
FAMILJEFRÅGOR SVARAR MOT
Den önskan om att bli förälder som många 
människor har kan för hbtqi-personer vara något 
svårare att förverkliga. Vägarna till ett föräldraskap 
kan se ut på många olika sätt, bl.a. beroende på om 
en själv har möjlighet att bli gravid. Familjelagstift-
ningen är fortfarande inte anpassad för hbtqi-per-
soners behov och de normer för föräldraskap som 

finns i samhället gällande föräldraskap kan verka 
uteslutande för hbtqi-personer. Det finns ett stort 
behov av information om praktiska tillvägagångssätt 
och vilka lagliga rättigheter man har för att kunna 
bli förälder. Hbtqi-personer har i genomsnitt ett 
lägre förtroende för vården än befolkningen i stort 
och för många är kontakten med graviditetsvården 
den första längre vårdkontakten. Många känner 
ett behov av att kunna spegla sig i och få dela 
erfarenheter med andra som på liknande sätt bryter 
mot samhällets normer kring familj. Icke-bärande 
och icke-genetiska föräldrar kan ha ett särskilt stort 
behov av att komma i kontakt med andra icke-bä-
rande och/eller icke-genetiska föräldrar för att dela 
med sig av erfarenheter och utmaningar. Vi har även 
sett att det är av stor betydelse att få veta mer om 
minoritetsstress och hur det påverkar en graviditet 
och tankar inför förlossningen. 

STYRKOR OCH UTMANINGAR MED RFSL:S 
ARBETE MED FAMILJEFRÅGOR
Inom RFSL finns stor kunskap om familjefrågor 
och hur familjelagstiftningen fungerar för hbtqi-per-
soner, något det också samlats information om på 
RFSL:s hemsida.  Då det finns ett uttalat behov har 
vi även kunnat nå en stor andel regnbågsfamiljer 
med våra föräldrastödjande grupper och med våra 
filmproduktioner och seminarier. Vi har kunnat 
knyta kontakter med personer, organisationer, 
högskolor/universitet och fackförbund för att 
kunna nå ut brett och påverka på flera plan. Att två 
barnmorskor, inom ramen för projektet Regnbågs-
familjer i väntan, har varit anställda på RFSL har 
skapat förtroende både bland hbtqi-personer som 
väntar barn och inom barnmorskeprofessionen. 
Att familjelagstiftningen i Sverige långt ifrån är 
anpassad efter hbtqi-personers behov, och i många 
fall ger konsekvenser som upplevs som både försvå-
rande och diskriminerande för personer som önskar 
bli föräldrar eller är föräldrar, är en stor utmaning. 
Att lagstiftningen också är komplicerad ställer krav 
på en tydlig och pedagogisk kommunikation kring 
hur lagstiftningen fungerar och vilka utmaningar 
den bidrar till. Under 2021 var en utmaning att 
försöka nå ut brett till målgruppen kring hur den 
föräldraskapspresumtion som sedan infördes den 1 
januari 2022 skulle komma att fungera för den som 
fått barn efter heminsemination eller behandling på 
klinik med anonym donator. 

En annan utmaning är att tillgången till 
assisterad befruktning, som är en vanlig väg till 
föräldraskap för hbtqi-personer, ser olika ut i olika 
delar av landet. Att skapa en överblick över hur 
regionernas olika regler och kötider skiljer sig åt är 
resurskrävande. 

RESULTAT UNDER 2021 

 › Ett hundratal hbtqi-personer som väntar barn 
har erbjudits stöd i form av barnmorskeledda 
föräldragrupper, enskilda samtal och fristående 
seminarier. 

 › Den film som togs fram som riktar sig till ensam-
stående hbtqi-föräldrar fick under hösten 2021 
över 26 000 visningar i sociala medier. 

 › Över 250 personer deltog i november i en digital 
heldagskonferens för barnmorskor som arbetar i 
vården runt graviditet och födande. 

 › En fortsatt dialog har skett med de regioner som är 
på gång med riktat stöd i form av föräldragrupper 
för blivande regnbågsfamiljer: Region Örebro och 
Västra Götalandsregionen. Detta för att sprida 
våra metoder och dela våra erfarenheter. 

 › I slutet av juni antog riksdagen lagstiftning om en 
reformerad föräldraskapspresumtion, som gäller 
lika för alla par oavsett sexuell läggning och könsi-
dentitet. Alla partier i riksdagen, utom Sverigede-
mokraterna, röstade för den nya lagen, som trädde 
i kraft den 1 januari 2022.

 › I slutet av juni presenterades en statlig utredning 
om utländska föräldraskap, som föreslog välkomna 
förändringar för samkönade par som skaffat barn 
utomlands och sedan flyttar till Sverige. RFSL 
lämnade in ett remissvar med sina synpunkter på 
utredningens förslag.
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RFSL:s hivpreventiva arbete är en del av 
arbetet för hbtqi-personers hälsa. Arbetet är 
uppdelat i olika delmål:
• Stärka RFSL:s avdelningar för ett långsik-

tigt och stabilt hivpreventivt arbete.
• Stärka förutsättningar bland män som har 

sex med män och transpersoner för att ha 
säkrare sex och för att testa sig för hiv/STI.

• Bedriva påverkansarbete kring sexuell 
hälsa.

• Vara en kunskapsresurs för andra organi-
sationer, myndigheter och internationella 
aktörer.

 
Arbetet finansieras genom ett verksamhetsbidrag 
från Folkhälsomyndigheten som 2021 uppgick till 
5,92 miljoner. 12 av RFSL:s avdelningar, plus RFSL 
Rådgivningen Skåne, bedrev under 2021 också 
hivprevention med hjälp av medel från Folkhäl-
somyndigheten. RFSL nationellt fungerar som en 
stödresurs för avdelningarna i deras hivprevention.
Tack vare ett arv har RFSL också under året 
kunnat utveckla en verksamhet som syftar till att 
göra livet drägligare för homosexuella män som 

lever med hiv. Detta bl.a. genom att inom RFSL 
öka kunskapen om att leva med hiv samt genom 
att samverka med patientorganisationer, som 
Posithiva Gruppen, för att stärka och ge stöd på 
grupp- och/eller individnivå.  

RFSL:s hivpreventiva arbete innehåller:
• Utbildningar och workshops för avdelningsak-

tiva, med flera.
• Kampanjer som informerar kring hiv och STI 

och strävar efter att motverka rådande stigma 
kring hiv.

• Interaktioner kring hiv, STI och säkrare sex: 
främst i form av Sexperterna Chatt, som nås 
online.

ARBETE SOM UNDER 2021 BEDRIVITS
• Socialstyrelsens blodgivningsregler har föränd-

rats på så sätt att karenstiden för män som har 
sex med män har kortats, även om den fortfa-
rande är orimligt lång. En ändring av blodgiv-
ningsreglerna är en fråga som RFSL har drivit 
länge och varit en aktiv part i framtagandet av, 
både i referensgrupp och genom remissyttrande.

HIVPREVENTION
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”RFSL:S HIVPREVENTION UTGÅR FRÅN 
EVIDENSBASERADE METODER & 
UTIFRÅN MÅNGA ÅRS ERFARENHET 
FINNS GEDIGEN KUNSKAP OM VILKEN 
TYP AV HIVPREVENTION SOM FAKTISKT 
FUNGERAR.”

• Riksdagen beslutade i december 2021 om 25 
miljoner extra till hivprevention 2022. Den 
riksdagsmotion, från M, som lyfte frågan 
hänvisade till RFSL:s konsekvensanalys från 
2020 om de negativa konsekvenserna av den 
omläggning som skedde 2017 av statsanslagen 
för hivprevention. 

• RFSL släppte under sommaren rapporten 
Erfarenheter kring PrEP, baserad på en enkät 
riktad till hbtqi-personer om deras kunskap 
om och erfarenheter av PrEP - förebyggande 
hivmediciner. Totalt svarade 2 295 personer på 
enkäten. Rapporten, som gav fyra rekommen-
dationer till landets regioner, visade att mer än 
en tredjedel av de som potentiellt skulle behöva 
PrEP inte vet vart de ska vända sig för att få det 
utskrivet. Den visade också att väntetiderna för 
att få tillgång till PrEP varierar stort mellan olika 
delar av landet. 

BEHOV SOM RFSL:S HIVPREVENTION 
SVARAR MOT
RFSL:s hivpreventiva arbete är en del av den 
nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra 
smittsamma sjukdomar. RFSL:s hivpreventiva arbete 
riktar sig till några av de grupper som i strategin 
identifieras som särskilt utsatta för hiv, bland annat  
män som har sex med män, transpersoner och nyan-
lända. Konkret innebär arbetet att minska förekom-
sten av hiv/STI bland hbtqi-personer, öka kunskap 
om hiv/STI samt motverka stigma kring hiv.

STYRKOR OCH UTMANINGAR MED RFSL:S 
HIVPREVENTION
RFSL:s hivprevention utgår från evidensbaserade 
metoder och utifrån många års erfarenhet finns 
gedigen kunskap om vilken typ av hivprevention 
som faktiskt fungerar. I dagsläget är det hivpre-
ventiva arbetet brett och riktas mot hela hbtqi-grup-
pen med särskilt fokus på nyanlända hbtqi-personer, 
män som har sex med män och transpersoner. 
RFSL:s närhet till och kunskap om våra målgrupper 

RESULTAT UNDER 2021

 › Inför World Aids Day den 1 december lan-
serades en kampanj som lyfte fram att den 
hivpreventiva verktygslådan blivit större. Säk-
rare sex är inte längre synonymt enbart med 
kondomanvändning, utan PrEP och omätbar 
hiv är också effektiva verktyg för att undvika 
hivöverföring. Kampanjen gick under några 
veckor i december och hade över 220 000 
visningar på Grindr.

 › Sexperterna Chatt hade 1 334 kontakter med 
målgrupperna transpersoner och män som har 
sex med män. Det var en uppgång från 1 068 
kontakter året innan.

 › 228 personer tillhörande målgruppen trans-
personer svarade på en enkät om hur RFSL:s 
arbete med säkrare sex och sexuell hälsa för 
transpersoner kan utvecklas.

bidrar till ett stort förtroende för vårt hivpreventiva 
arbete. RFSL:s hivprevention stärks dessutom av 
de många avdelningar som bedriver hivprevention 
runtom i landet.

2021 var om möjligt ännu mer svårplanerat 
än 2020 eftersom det då rätt tidigt stod klart att 
aktiviteter blev tvungna att ställas in på grund av 
coronapandemin. 2021 var mer ovisst: kanske skulle 
fysiska aktiviteter gå att utföra men kanske inte. De 
aktiviteter som påverkades mest under 2021 var det 
uppsökande arbetet mot män som har sex med män, 
vilket inte kunde utföras. Bl.a. uteblev testnings-
tillfällen i olika avdelningar och i princip alla större 
fysiska utbildningar. Konsekvenserna av uteblivna 
aktiviteter och uteblivet utbyte mellan länder är 
mindre erfarenhetsutbyte mellan hivpreventiva 
aktörer i våra nordiska grannländer samt att män 
som har sex med män runtom i landet inte nåtts av 
uppsökande arbete. 



26

Personalen vid RFSL:s Stödmottagning består av 
kuratorerna Maria Tillquist, Kina Sjöström och 
Suzana Imam.

RFSL STÖDMOTTAGNING 
– FÖR HBTQI-PERSONER UTSATTA 
FÖR TRAKASSERIER, HOT & VÅLD
RFSL Stödmottagning har funnits sedan 1998 
och har fortsatt att utvecklas och växa under 
2021.

 
Stödmottagningens två projektmål är:

• Att våldsutsatta hbtqi-personer känner till det 
stöd som erbjuds och får ett kompetent stöd.

• Att RFSL Stödmottagning verkar som ett natio-
nellt kunskapscenter. Detta genom att stärka 
kompetensen och kunskapen om våldsutsatta 
hbtqi-personer hos myndigheter såväl som hos 
ideella aktörer.

 
Genom RFSL Stödmottagning erbjuds hbtqi-per-
soner i hela landet som är utsatta för hatbrott, 
våld i nära relationer och sexuellt våld stödsamtal 
och praktiskt stöd av våra kuratorer. Stöd sker via 
telefon, videosamtal, e-post eller fysiska samtal. 
Stödet innebär:

• enstaka krissamtal eller flera bearbetande samtal, 
• information om rättigheter, medföljning och 

kontakt med vård och myndigheter, 

• stöd vid polisanmälan och rättsprocess, och 
• hjälp med skyddat boende (genom placering via 

socialtjänst). 
 
Även anhöriga till utsatta hbtqi-personer erbjuds 
stöd. För att hålla en god kvalitet har personalen 
regelbunden handledning, kompetensutveckling och 
använder tolk. 

Utöver det direkta stödarbetet erbjuds även 
utbildningar till t.ex socialtjänst och ideell sektor. 
Detta för att öka kunskapen och kompetensen hos 
andra aktörer som erbjuder stöd till våldsutsatta.  
Stödmottagningen ger även stöd och information till 
RFSL:s avdelningar. Visst påverkansarbete bedrivs 
vidare gentemot politiker och myndigheter inom 
området hbtqi-personers utsatthet för våld. Mot-
tagningen bemannas av tre kuratorer, varav en är 
teamledare med ett samordnande ansvar. Finansie-
ringen sker genom dels ett statsbidrag på 2 miljoner 
som fördelas av Socialstyrelsen, och dels genom ett 
anslag på 0,85 miljoner från Brottsofferfonden, som 
fördelas av Brottsoffermyndigheten.
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”
BEHOV SOM RFSL  
STÖDMOTTAGNING SVARAR MOT
Hbtqi-personer löper större risk för att utsättas för 
hot och våld och har en större psykisk ohälsa än 
befolkningen i stort. Många hbtqi-personer har lågt 
förtroende för samhällets hjälpinstanser vid utsatt-
het för våld och heteronormativa föreställningar om 
våld i nära relationer försvårar att få lämpligt stöd. 
Kunskapen om hbtqi-personers våldsutsatthet och 
de specifika behov som finns är låg hos de verksam-
heter som erbjuder stöd vid våldsutsatthet. RFSL 
Stödmottagning behövs både för att erbjuda stöd till 
de som är i behov av det och för att medverka till 
ökade kunskaper om våldsutsatthet inom gruppen i 
resten av samhället. 

STYRKOR OCH UTMANINGAR  
MED RFSL:S ARBETE MED  
VÅLDSUTSATTA HBTQI-PERSONER
RFSL Stödmottagning har en lång och gedigen erfa-
renhet av klientarbete. Sedan drygt 20 år erbjuder 
verksamheten ett professionellt och tillgängligt stöd 
till hbtqi-personer som söker stöd för utsatthet, hot 
och våld. Verksamheten är också unik på så sätt att 
den erbjuder ett av få skyddade boenden i Sverige 
som bara tar emot hbtqi-personer. RFSL Stödmot-
tagning fungerar vidare som ett kunskapscentrum 
och lyfter ständigt, genom olika arenor, frågan 
om utsatta hbtqi-personer. En utmaning är att 
finansieringen av verksamheten legat still på samma 
nivå sedan drygt tio år tillbaka, vilket i praktiken har 
gjort att utrymmet att skapa och bedriva verksamhet 
kringskurits.

RESULTAT UNDER 2021 

 › Minst 166 enskilda personer har fått stöd i 
form av stödsamtal. 

 › Minst 277 enskilda stödsamtal genomfördes 
via telefon, 201 stöd-mejl skickades, 40 
videosamtal hölls, 96 stödsamtal skedde på 
plats samt minst 249 stöd-sms skickades 
till klienter. Under coronapandemin har 
merparten av stödet skett via telefon och 
videosamtal och antalet fysiska besök har 
varit färre än före pandemin. I snitt har varje 
stödsökande fått 5 stödinsatser var. 

 › I ca 30 enskilda klientärenden agerade 
Stödmottagningen rådgivare till andra yrkes-
verksamma rörande deras klienter. Dessa 
yrkesverksamma arbetar inom kommun, 
vård, skola eller andra ideella organisationer. 

 › Å klienters vägnar har kontakt också före-
kommit med andra samhällsinstanser, som 
polisen, olika andra myndigheter, jurister 
och andra organisationer. 

 › Skyddat boende erbjöds, via placering av 
socialtjänsten, i 3 boendedygn. Detta är en 
betydligt lägre beläggning än tidigare år. 
Även andra organisationer har vittnat om att 
pandemin medfört en lägre efterfrågan på 
skyddat boende från kommuner. 

 › Minst 400 personer utbildades under året, 
i olika sammanhang, av personal från RFSL 
Stödmottagning.

 › RFSL Stödmottagning marknadsfördes 
specifikt via RFSL:s sociala medier (Face-
book och Instagram) vid minst 26 tillfällen. 
Tillsammans med författaren och redaktören 
Maria Niemi samlades det under 2021 in 
och sammanställdes berättelser om sexuella 
övergrepp inom hbtqi-communityt. Det 
resulterade i antologin Vi också. Hbtqi-per-
soner berättar, som gavs ut av RFSL under 
hösten 2021. RFSL Stödmottagning bidrog 
med text i flera av bokens kapitel.

SEDAN DRYGT 20 ÅR 
ERBJUDER VERK-
SAMHETEN ETT 
PROFESSIONELLT & 
TILLGÄNGLIGT STÖD 
TILL HBTQI-PER-
SONER SOM 
SÖKER STÖD FÖR 
UTSATTHET, HOT 
OCH VÅLD.
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RFSL:s internationella arbete utgår från ett 
team av medarbetare på RFSL:s förbundskansli. 
Teamet består av elva personer, med ursprung 
från flera olika länder och med bred erfarenhet 
av att driva hbtqi-frågor. Budgeten för det 
internationella arbetet var ca 28 miljoner med 
Sida och Forum Civ som främsta bidragsgivare.

RFSL:s internationella arbete har expanderat kraftigt 
de senaste fem åren. 

Arbetet fokuserar på tre huvudriktningar: 
• stärka och stödja hbtqi-rörelser i södra och östra 

Afrika, Sydostasien och inom Östra partner-
skaps-regionen och Ryssland, 

• påverkansarbete på både global och nationell 
nivå, och 

• kapacitetsstärkande av aktivister och 
organisationer.

RFSL arbetar tillsammans med organisationer 
som mobiliserar homosexuella, bisexuella, trans-, 
queer- och intersexpersoner i det globala syd, öst 
och nord. Detta i syfte att främja lika rättigheter och 
möjligheter för hbtqi-personer.

RFSL har i sin internationella verksamhet:
• Ett välutvecklat påverkansarbete inom FN. 

RFSL arbetar för att inkludera hbtqi-personers 
rättigheter, erfarenheter och situation i flera 
forum kopplade till mänskliga rättigheter och 
hållbar utveckling, bland annat genom uppfölj-
ningen av de globala målen under Agenda 2030.

• Utbildningsprogram för hbtqi-aktivister globalt 
bland annat inom ledarskap, resursanskaffning, 
och påverkansarbete. 

• Stöd till hbtqi-organisering på både gräsrots- 
och mer etablerad organisationsnivå.  

PROJEKT SOM UNDER 2021 BEDRIVITS
• Mobilising for Change (finansiär: Sida), syftar till 

att öka respekten för hbtqi-personers rättigheter 
på global nivå, inom FN, samt att utbilda och 
stärka hbtqi-aktivister i det globala syd och öst. 

• Eastern European Coalition for LGBT+ 
Equality (finansiär: Sida), regionalt program som 
syftar till att stärka och stödja hbt+-rörelsen i 
Östra partnerskapsregionen och Ryssland. 

• Regional Movements (finansiär: Forum Civ), 
program i östra och södra Afrika samt Sydost-
asien med syfte att stärka aktivister och regional 
organisering för hbtqi-personers rättigheter. 

• Resilient Movements, Stronger Communities 
(finansiär: Sida), program i Ukraina med syfte att 

INTERNATIONELLT ARBETE
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utbildning, arbete och att leva ett liv fritt från våld 
och rädsla. Hbtqi-personer löper därmed generellt 
större risk att hamna i flerdimensionell fattigdom, 
med färre resurser och möjligheter att påverka sin 
egen situation. Pandemin har ytterligare förstärkt 
denna risk. Dessa faktorer bidrar alla till ökade 
svårigheter och risker relaterade till främjande och 
organisering av hbtqi-rättigheter. Ett resultat är att 
höga stressnivåer och utbrändhet är vanligt före-
kommande bland hbtqi-aktivister.

 Parallellt med dessa negativa trender finns det 
också mer aktivism och synlighet kring hbtqi-rättig-
heter och ett ökat antal organisationer som arbetar 
på alla nivåer. Den globala hbtqi-rörelsen består 
av ett brett spektrum av organisationer; från små, 
informella grupper till nationella, regionala och 
internationella organisationer. I många delar av 
världen är det bara genom hbtqi-organisationer som 
hbtqi-personer kan få tillgång till trygga mötesplat-
ser och till tjänster som rättshjälp, psykosocialt stöd 
eller hälsovård. Hbtqi-organisationer driver också 
arbetet för lika rättigheter genom att påvisa behoven 
och vittna om kränkningar av mänskliga rättigheter 
och de orättvisor som hbtqi-personer möter i olika 
sammanhang. 

De flesta organisationer tvingas till en balansgång 
mellan ambitiösa strategier och knappa resurser för 
att fortsätta sitt välbehövliga arbete. Under 2020 och 
2021 blev denna balansgång än svårare eftersom 

››

stärka hbtqi-organisering utanför huvudstadsre-
gionen och med ett särskilt fokus på trans- och 
intersexpersoners rättigheter. 

• Rainbow Kick-Off  (finansiär: Regnbågsfonden), 
ger stöd till mindre trans- och intersexinitiativ i 
östra och södra Afrika och Sydostasien.

BEHOV SOM RFSL:S INTERNATIONELLA 
ARBETE SVARAR MOT
I alla länder och regioner utsätts hbtqi-organisatio-
ner och aktivister för diskriminering, stigma och hot, 
inklusive fysiskt och psykologiskt våld. En trend 
är växande fundamentalism och populism samt att 
anti-genderrörelser fortsätter få allt starkare fäste. 
Detta tillsammans med den globala trenden att 
stater begränsar utrymmet för det civila samhällets 
organisering på olika sätt försvårar arbetet för 
hbtqi-personers rättigheter. 

Coronapandemin slog hårt mot organisering och 
redan utsatta grupper blev särskilt drabbade. Det 
ökade behovet av resurser för och till hbtqi-rörelsen 
globalt kvarstod. Eftersom effekterna av pandemin 
drabbar hbtqi-personer, liksom andra utsatta 
grupper, oproportionerligt hårt var behoven av 
hälsovård, psykosociala insatser och ekonomiskt 
stöd till hbtqi-personer fortsatt höga under 2021. 
Hbtqi-personer utesluts ofta från sociala stödsystem, 
inklusive stöd från sin egen familj, och upplever 
också utmaningar när det gäller att få tillgång till 
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RESULTAT UNDER 2021 

 › RFSL:s partnerorganisation Intersex Asia har 
arbetat aktivt för att bygga interna strukturer och 
stödja aktivister och nya initiativ i olika länder i 
Syd- och Sydostasien. Som ett resultat formas nya 
organisationer och nätverk för intersexpersoner i 
södra Indien, Bangladesh, Singapore och Thailand. 
Mer etablerade medlemsorganisationer har kunnat 
anställa sin första personal.

 › Ledare från RFSL:s partnerorganisationer i 
Eastern European Coalition for LGBT+ Equality 
startade, efter sju års samarbete, en officiell pro-
cess för att registrera sig som en separat juridisk 
person. Detta var ett stort steg framåt för organi-
sering i regionen. 

 › 15 hbtqi-aktivister deltog aktivt, som en del av 
Rainbow Advocacy Program, vid FN:s råd för 
mänskliga rättigheter i Genève. De arbetade fram 
och levererade uttalanden och deltog i möten med 
beslutsfattare.

 › Partnerorganisationen ASC gav aktivt stöd till 
prodemokratiska hbtqi-aktivister i Myanmar, som 
har haft svårt att verka sedan det militära maktö-
vertaget i början av 2021.

 › För femte året i rad skapade vi ökad representa-
tion för transaktivister när RFSL, tillsammans med 
APTN, ILGA World, GATE och TGEU, arrang-
erade Trans Advocacy Week. Detta ägde rum i 
samband med MR-rådets möte i Genève under 
juni och juli. 

 › RFSL ledde den så kallade VNR-samordningen 
för civilsamhällesorganisationer i Sverige. Detta 
g jorde att RFSL fick god exponering inom det 
svenska civilsamhället. Våra insatser tackades av 
den svenska regeringen. 

 › Inom ramen för vårt Ukraina-program kunde vi 
finansiera tolv projekt i landet, vilka fokuserat på 
transpersoners, intersexpersoners, lesbiskas och 
bisexuellas organisering.

 › Cirka 8, av 50 ansökande, trans- och intersex-
grupper i Afrika och Asien kommer få sin verk-
samhet finansierad i vår andra omgång av Rainbow 
Kick-Off-projektet i samarbete med Regnbågs-
fonden. 

organisationerna blev tvungna att snabbt ställa om 
verksamhet och stödinsatser för att möta de nya 
behov som uppstod i pandemins spår. Stöd utifrån 
kommer behövas under många år framöver för att 
möjliggöra hbtqi-personers arbete och skapa bättre 
förutsättningar för att verka och utvecklas. 

STYRKOR OCH UTMANINGAR MED  
RFSL:S INTERNATIONELLA ARBETE
Med sin drygt 70-åriga erfarenhet av att försvara 
hbtqi-rättigheter i Sverige är RFSL unikt positione-
rade för att driva påverkansarbete och stödja hbtqi- 
organisationer globalt. Vi har en stor förståelse för 
utmaningar kopplade till hbtqi-organisering och har 
samtidigt möjlighet att möta en del av behoven i 
andra länder. Vi strävar efter att använda en inter-
sektionell ansats i arbetet för att stärka hbtqi- 
rättigheter. Vi ställer också om och anpassar vårt 
stöd efter partners behov och fungerar som en länk 
mellan partners och finansiering. Samarbetspartners 
och aktivister är alltid i centrum för vårt arbete. Vi 
utgår från deras uttryckta behov och förslag när vi 
planerar arbete. RFSL arbetar vidare aktivt för att 
säkerställa att underrepresenterade och historiskt 
exkluderade röster kan ta plats i olika sammanhang, 
exempelvis i möten med beslutsfattare, i paneler 
och andra påverkanssammanhang. Vi är också en 
lärande organisation, som är måna om att se till att 
nya perspektiv integreras för att hålla oss uppdate-
rade och vara relevanta.

Bland utmaningar kan nämnas:
• Eskalering av geopolitiska svårigheter i Östeu-

ropa i allmänhet och i Ukraina specifikt.
• Ytterligare mobilisering av högerextrema grup-

per och ett ökat antal direkta fysiska attacker 
mot våra partners i Ukraina.

• Fortsatta pandemirestriktioner har hindrat  
hbtqi-rörelsen att träffas över gränserna och för 
partners att resa och besöka medlemmar och 
aktivister för stödaktiviteter och samordning.

• En försämrad psykisk hälsa i pandemins spår 
fortsätter att påverka många partners och deras 
medlemsorganisationer. Restriktionerna har 
varit särskilt stränga i många länder i Asien.

• Nya kriser har uppstått under 2021. Bland dessa 
kan särskilt situationen i Myanmar och i Afgha-
nistan nämnas. Dessa kriser har drivit RFSL:s 
internationella verksamhet och dess partneror-
ganisationer till att bli ännu mer flexibla för att 
kunna svara mot nya behov. Vi har bl.a. stöttat 
ILGA Asia i att mobilisera resurser för att bistå 
hbtqi-communityt i Afghanistan efter talibaner-
nas maktövertagande där.
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Under många år har intersexpersoners rättigheter 
och utsatthet ignorerats över stora delar av världen. 
Intersex Asia är en ny organisation som arbetar för 
intersexpersoners rättigheter i Asien och är en av 
RFSL:s internationella samarbetspartners. 

Intersexpersoner är sedan 2019 en grupp som RFSL 
officiellt arbetar för. Intersex Asia startade 2018 
och verkar regionalt i Asien. Organisationen samlar 
asiatiska intersexorganisationer, stöttar aktivister 
och stärker intersexpersoners rättigheter i regionen. 
Främst har man medlemsorganisationer i Syd- och 
Sydostasien men samarbetar med aktivister över 
hela kontinenten, från Pakistan i väst till Japan i öst. 

- Intersex Asia skapades eftersom det fanns ett 
behov av en regional organisation som kan stötta 
etablerandet av lokala intersexorganisationer, berät-
tar Prashant Singh, som är utrednings- och påver-
kansansvarig vid Intersex Asia. 

Intersex Asia har som ett av sina mål att kartlägga 
den juridiska situationen för intersexpersoner i de 
tolv länder där de har verksamhet. Tanken är att 
detta ska mynna ut i rapporter som intersexaktivister 
sedan ska kunna använda sig av för att skapa föränd-
ring på nationell nivå. 

- Vi bevakar utvecklingen av lagstiftningen för 
intersexrättigheter. Om det kommer upp något 
relaterat till intersexrättigheter i ett land och vi har i 
alla fall en lokal aktivist där, så tar vi kontakt med den 
personen och försöker hjälpa den att göra sin röst 
hörd, berättar Prashant. 

En viktig del i Intersex Asias verksamhet är att 
stärka aktivister och uppmuntra dem att föra sin 
egen talan. Man lägger ner mycket tid på att över-
sätta information och viktiga dokument om inters-
expersoners rättigheter till de lokala språken. Varje 
år utbildas 6-7 aktivister och man stöttar dem sedan 
så de kan starta egna organisationer. Ett problem 
för gruppen är att intersexpersoner ofta inte invol-
veras i beslut som rör dem själva. 

- När viktga policydiskussioner sker inkluderas inte 
intersexpersoner i de konversationerna. Vi har sett 
det här hända flera gånger. Intersexaktivister blir 
inte inbjudna och beslut tas utan att de tillfrågas, 
förklarar Prashant. 

Det har skett flera framgångar för intersexperso-
ners rättigheter i Asien de senaste åren. Till exempel 
har en delstat i Indien förbjudit kirurgi på barn med 
intersexvariationer som inte är medicinskt nödvän-
diga. Intersexpersoner har också inkluderats som 
en skyddad grupp i ett förslag på antidiskrimine-
ringslagstiftning i Filippinerna. I framtiden hoppas 
Intersex Asia på att fler intersexorganisationer ska 
startas, bland annat i Japan och Mongoliet. 

- Vi vill hjälpa nya intersexorganisationer på alla 
sätt som vi kan, oavsett om det handlar om regist-
rering eller hjälp att starta deras första projekt, 
avslutar Prashant. 

EN STARKARE  
INTERSEXRÖRELSE I ASIEN

Prashant Singh företräder Intersex Asia



I Georgien är homo-, bi- och transfobin utbredd i 
samhället. Myndigheterna saknar vilja och för-
måga att skydda hbtqi-personer mot hot, tra-
kasserier och våld. RFSL stöttar lokala georgiska 
organisationer som trots riskerna fortsätter att 
driva på för förändring. 

WISG – Women’s Initiative Supporting Group – är 
en feministisk organisation som arbetat för kvinnors 
rättigheter i över 20 år. Deras huvudsakliga mål-
grupp är lesbiska, bisexuella och queera kvinnor och 
transkvinnor i Georgien.

– Hbtqi-personer är på många sätt den mest 
marginaliserade gruppen i Georgien. På grund av 
systematisk homo-, bi- och transfobi är det många 
hbtqi-personer som saknar tillgång till utbildning, 
arbete, säker vård och social välfärd. Detta leder 
ofta till osäkerhet, hemlöshet och fattigdom. 
Dessutom blir många extra utsatta då det är vanligt 
att de exkluderas ur sina familjer och fråntas sitt 
sociala skyddsnät, berättar Eka Tsereteli som är 
chef för WISG.

Eka och hennes kollegor menar att det är viktigt 
att förstå att problemet med homofobi är väldigt 
politiserat i Georgien. Homo-, bi- och transfobi 
används av politiker för att skapa social oro som 
drar blickarna från de verkliga problem som drabbar 
hbtqi-personer i landet. 

– Ibland gör folk misstaget att bara titta på vilka 
lagar som finns i Georgien när de bedömer läget för 
hbtqi-personers rättigheter. Men vad som står på 
pappret stämmer inte alltid överens med verklig-
heten. Flera lagar är antagna för att landet ska se 
bra ut på ytan men vi som bor här kan se att det 
inte görs någonting för att bekämpa homo-, bi- och 
transfobin. Det finns inga statliga initiativ som kan 
leda till förändring på djupet, säger Nino  
Kharchilava som leder WISG:s arbete med att 
stärka hbtqi-gemenskapen.

WISG är starkt kritiska till hur evenemang som till 
exempel Tbilisi Pride utnyttjas av makthavare för 
att skapa social oro och för att skapa en rökridå av 
att hbtqi-personers rättigheter tas på allvar. Sådana 
evenemang, som ofta saknar ett säkerhetsperspek-

32



”
tiv, kan i själva verket leda till ökad osäkerhet för 
hbtqi-personer, menar Nattan Guliashvili, kommuni-
kationschef på WISG.

– I vårt land är det tydligt att Pride inte är att lik-
ställa med ökat välmående för hbtqi-personer. Att 
ge sig ut en dag om året med en symbolisk flagga 
hjälper ingenting om viljan till riktig förändring inte 
finns. Vi måste ju få existera de andra 364 dagarna 
om året också, säger Nattan Guliashvili.

Enligt färska undersökningar som WISG hänvisar 
till är 87 procent av befolkningen negativt inställda 
till hbtqi-personer. Hur är det att engagera sig för 
hbtqi-personers rättigheter i en sådan miljö? Vilka 
drivkrafter får en att se förbi de uppenbara riskerna?

– Vi försöker stå upp för våra rättigheter och 
konfrontera systemet, men det är klart att det är 
jättesvårt när systemet har så mycket mer makt. 
Men vi försöker tänka att någon måste våga agera 
för verklig förändring. Det är vår yttrandefrihet och 
existens som står på spel, säger Nino Kharchilava.

Ett sätt för WISG att driva på för förändring är att 
skapa säkra och trygga mötesplatser för hbtqi-per-
soner. Ofta går de samman med andra grupper i 
civilsamhället för att hitta vägar för samarbete och 
för att skapa samhörighet.

– Bland annat har vi event som Queer Sisters Run. 
Då samarbetar vi med ett antal aktivistgrupper för 
att belysa även andra akuta frågor, som till exempel 
klimatförändringarna. Det finns ett stort behov av 
att bygga en intersektionell rörelse där vi samarbe-
tar över gränserna för att belysa ojämlikheter och 
skapa verklig förändring, säger Nino Kharchilava.

RFSL har arbetat i Georgien sedan 2014. Som 
medlem i RFSL bidrar du till att organisationer som 
WISG kan fortsätta sitt viktiga arbete på plats.

– Det är tack vare det här stödet vi kan fortsätta 
utveckla vår organisation och arbeta för förändring. 
Utan stöd från olika aktörer i Europa skulle arbetet 
för jämlikhet, jämställdhet och sexuella rättigheter 
helt enkelt inte kunna ske, förklarar Eka Tsereteli.

VI VILL SAMARBETA 
ÖVER GRÄNSERNA.”
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RFSL Utbildning är ledande i Sverige på att 
erbjuda utbildningar kring hbtqi-personers 
livsvillkor, normer kopplade till kön och 
sexualitet, samt vad ett hbtqi-kompetent 
bemötande innebär. Utbildningar sker i form 
av hbtqi-certifieringar, webbutbildningar 
och enskilda föreläsningar. Hittills har RFSL 
certifierat över 550 verksamheter runt om i 
landet. De utbildningar RFSL erbjuder berör 
alla diskrimineringsgrunder, tar upp vad likabe-
handlingsarbete innebär och undersöker hur 
flera olika normer samverkar. Utbildningarna 
är till största delen processinriktade och syftar 
till att bygga eller stärka upp det systematiska 
arbetet mot diskriminering. 

RFSL Utbildning erbjuder också konsulttjänster för 
företag och organisationer som vill få inspiration, 
guidning och praktiska verktyg i sitt inkluderingsar-
bete.  Alla föreläsningar, skräddarsydda utbildningar 
och hbtqi-certifieringen ger den som deltar redskap 

för att motverka diskriminering och särbehandling 
samt att arbeta för inkludering. Detta gäller både 
inom den utbildande verksamheten, så att de skapar 
en så bra arbetsmiljö för sina anställda som möjligt, 
och utanför den, i kontakt med samhällsinvånare.                                                     

Utbildningsverksamheten bedrivs av det av RFSL 
helägda RFSL Utbildning AB. Bolaget leds av en 
VD och en bolagsstyrelse. Överskott som uppstår i 
aktiebolaget kan användas för att finansiera annan 
verksamhet inom RFSL. 

BEHOV SOM RFSL:S  
UTBILDNINGSVERKSAMHET SVARAR MOT
RFSL Utbildning bidrar till att skapa ett mer inklu-
derande samhälle och bättre hälsa och livsvillkor för 
hbtqi-personer och andra genom kunskapshöjning 
och processledning i de verksamheter målgruppen 
möter eller arbetar i. Genom våra utbildningar/
verktyg skapar vi en långsiktig förändring för 
hbtqi-personer i samhället och i arbetslivet. 

RFSL Utbildning har stort fokus på utveckling 

UTBILDNING
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RESULTAT UNDER 2021 

 › 28 nya verksamheter blev hbtqi-certifierade 
och 66 övriga utbildningsinsatser genomför-
des. Skatteverket i Malmö och Hanvedens 
äldreboende var några av de verksamheter 
som genomgick processen under året. 2 av 
de 28 verksamheterna var i privat sektor. 

 › Två nya webbutbildningar togs fram: Diskri-
mineringslagen i praktiken och Hbtqi, hälsa 
och bemötande.

 › Utöver detta genomfördes konsultuppdrag, 
såsom granskning av hemsidor, granskning 
av läromedel och webbutbildningar, fram-
tagande av broschyrer och granskning av 
policydokument. 

och kvalitetssäkring för att alltid ha utbildningar 
som ligger i framkant och möter kundens behov. 
Under 2021 har vi bl.a. tagit fram två nya webbut-
bildningar samt gjort en omfattande omarbetning 
av utbildningskonceptet hbtqi-certifiering. Syftet 
har varit att genom fler webbutbildningar möta nya 
behov av lättillgänglig digital utbildning och genom 
en ny mer flexibel och verksamhetsanpassad modell 
för certifiering möjliggöra den för fler.

En arbetsplats som certifieras av RFSL får 
verktyg att kunna arbeta systematiskt med likabe-
handling, bemötande och mänskliga rättigheter 
och att kunna säkerställa ett kompetent och gott 
bemötande oavsett sexualitet, könsidentitet och 
könsuttryck. Vägen till att säkerställa en inklude-
rande, synliggörande och trygg arbetsmiljö på lika 
villkor innebär bl.a. att verksamheten får undersöka 
möjligheter, normer och risker i sin egen verksamhet 
samt formulera insatser för fortsatt arbete. 

RFSL:s utbildare kan också förmedla praktiska 
verktyg och kunskaper för att en verksamhet ska nå 
FN:s globala mål för hållbar utveckling. Stöd erbjuds 
för att ta fram en långsiktig strategi i en verksamhets 
arbete med Agenda 2030. 

STYRKOR OCH UTMANINGAR MED  
RFSL:S UTBILDNINGSVERKSAMHET
RFSL utvecklar systematiskt sina utbildningskon-
cept. Vår verksamhet och våra utbildningar ligger 

därför i framkant på området. RFSL Utbildnings 
största styrka har under de två senaste åren varit 
medarbetarnas förmåga till nytänkande och 
kreativitet och förmåga att axla ett ökat ansvar och 
tillämpa nya arbetssätt. Coronapandemin har på 
gott och ont tvingat fram en snabb digital transfor-
mering av våra tjänster samt utmanat verksamheten 
till att utvecklas åt nya håll.

En avgörande styrka i verksamheten är med-
arbetarnas på samma gång breda och nischade 
kompetens inom hbtqi, antidiskriminering, kommu-
nikation, metodutveckling, pedagogik och föränd-
ringsarbete. Tillsammans med vårt kontinuerliga och 
strategiska arbete med utbildningsutveckling gör 
detta att vi kan erbjuda utbildningar som är uppda-
terade, aktuella och håller hög kvalitet.

Under 2021 har verksamheten fortsatt känt av 
effekterna av pandemin med mindre efterfrågan 
på processtöd och utbildning då restriktioner 
begränsat möjligheten till fysiska sammankomster 
och då många av våra kundgrupper själva drabbats 
hårt av pandemin och inte har haft samma resurser 
att lägga på utbildning och utveckling. Under hela 
2021 har verksamheten fortsatt att endast hålla 
digitala utbildningar.  

Mot slutet av 2021 fick RFSL Utbildning en 
ny ordinarie VD i form av Karl Yves Vallin. Det 
bidrar till att stärka och skapa stabilitet i verksam-
heten framöver.

 › RFSL Utbildnings huvudsakliga plattform 
för kommunikation på sociala medier är 
Linkedin och under 2021 har antalet följare 
där ökat med 37 procent. RFSL Utbildnings 
inlägg där har visats totalt 327 804 gånger.

 › I början av 2021 lanserade RFSL Utbild-
ning sin egen hemsida. Övergången gick 
mycket bra och hemsidan rfslutbildning.se  
är välbesökt, med ca 2 000 unika besökare i 
månaden. 
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Insamlingsstiftelsen RFSL samlar in pengar 
till förmån för hbtqi-personers rättigheter i 
Sverige och internationellt. Insamlade medel 
kommer från privatpersoner, organisationer 
och företag. Insamlingsstiftelsen innehar ett 
90-konto. Insamlingsstiftelsen är därmed en 
insamlingsorganisation som uppfyller högt 
uppställda krav av Svensk Insamlingskontroll. 
Insamlingsstiftelsen är även ansluten till Giva 
Sverige som verkar för att säkra etisk, trans-
parent och professionell insamling av gåvor. 
Arbetet i stiftelsen sker ideellt och stiftelsen 
har inga kostnader för anställda. RFSL hjälper 
till med administrativt och personellt stöd, som 
finansieras utanför utdelningen till RFSL- 
verksamhet från stiftelsen.

Insamlingsstiftelsens strategi för att uppnå målen 
med insamlingsarbetet är att aktivera befintliga 
nätverk och RFSL:s medlemmar. Detta genom att 
möjliggöra för både privatpersoner och företag att 
stödja arbetet för hbtqi-personers mänskliga rättig-
heter. Arbetet med detta handlar även om att bygga 

sektorsövergripande samarbeten och allianser för 
hbtqi-rättigheter, både i Sverige och internationellt.

Insamlingsstiftelsen RFSL bidrar till att RFSL 
kan bedriva ett oberoende påverkansarbete för att 
förändra samhället i Sverige och internationellt. 
Insamlingen gör det möjligt för RFSL att hjälpa 
hbtqi-personer i utsatta situationer, exempelvis 
hbtqi-personer utsatta för våld av olika slag (även 
våld som utövas under eller i samband med väpnade 
konflikter) och som behöver fly till ökad trygghet. 
Genom våra insamlade medel kan vi stötta hbtqi 
-organisationer och -aktivister som arbetar under 
väldigt svåra förutsättningar i länder där det är svårt, 
och ibland förenat med fara, att organisera sig för att 
kräva rättigheter. Långsiktigt bidrar Insamlingsstif-
telsen till att göra det möjligt för hbtqi-personer att 
mötas, organisera sig och påverka samhället i Sverige 
och andra länder. Resurserna används också till att 
bedriva ett oberoende påverkansarbete för att ändra 
lagar och praxis och prioritera samhällsresurser 
till viktiga områden, till exempel regnbågsfamiljer, 
arbete med asylsökande, transfrågor och äldrefrågor.

INSAMLING
RFSL hade under 2021 ett samarbete 

med Ben & Jerry’s i asylfrågor.
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RESULTAT UNDER 2021 

 ›  Insamlade medel uppgick till 1 474 580 kr. 
Gåvorna kom från månadsgivare, från insam-
lingar i sociala medier och från donationer 
från företag och organisationer.  

 › Utveckling har skett av hur gåvor tas om 
hand och på bästa sätt kommuniceras med 
givare, samt hur data hålls uppdaterad och 
relevant. 

 › Ett digitalt verktyg för testamenten har 
implementerats.

 › Antalet månadsgivare var vid årsskiftet 700, 
vilket är en ökning med 375 månadsgivare 
under året.

 › Insamlingsstiftelsen har haft samarbeten 
under året med Ikea och med Ben & Jerry’s. 

 › Precis som under 2020 förhindrade pan-
demin tyvärr RFSL från att kunna bedriva 
insamling i samband med event som Pride-
festivaler.

Under 2021 var Insamlingsstiftelsen  
aktiv genom:

• RFSL:s medlems- och avdelningsutskick,
• sociala medier, 
• företagssamarbeten, och
• kampanjer och uppsökande arbete. 

RFSL kunde tack vare  
insamlade medel under 2021 bland annat:

• Stötta hbtqi-flyktingar att tillvarata sina  
rättigheter genom juridiskt stöd. 

• Säkra sociala mötesplatser för nyanlända hbtqi-per-
soner som riskerar ensamhet och utsatthet.

• Bidra till akut stöd vid hatbrott riktade mot 
hbtqi-organisationer i Sverige.

BEHOV SOM RFSL:S  
INSAMLINGSARBETE SVARAR MOT
Det finns ett stort och ökande behov av obero-
ende finansiering till arbetet för hbtqi-personers 
rättigheter. Offentliga bidragsgivare påverkas av det 
politiska klimatet och arbetar utifrån en agenda satt 
av politiker. Gåvor till Insamlingsstiftelsen RFSL 
gör det möjligt för RFSL och andra organisationer 
att självständigt arbeta för rättigheter och bättre 
livsvillkor oavsett vad beslutsfattare bestämmer 
eller vad offentliga bidragsgivare prioriterar. RFSL 
gör det möjligt för vem som helst att bidra till 
kampen för hbtqi-personers rättigheter på ett enkelt 
sätt. Mycket av RFSL:s arbete skulle inte kunna 
genomföras utan detta stöd från privatpersoner, 
organisationer och företag.

STYRKOR OCH UTMANINGAR MED RFSL:S 
INSAMLINGSARBETE
Det finns en vilja att bidra till långsiktigt och 
oberoende arbete för hbtqi-personers rättigheter 
inom såväl hbtqi-samhället som bland allierade och 
vänner. RFSL har hög trovärdighet och insamlings-
stiftelsen är en viktig länk mellan alla de som vill 
bidra och RFSL som besitter förmåga att utföra 
verksamhet. Inom stiftelsen finns hög kompetens 
kring både hbtqi-frågor och insamling. Stiftelsen 
arbetar nära RFSL och kan identifiera behov där 
donerade pengar kan göra största möjliga skillnad. 

Att hitta resurser till själva insamlingsarbetet, 
vilket kräver arbetstid, administration, kommunika-
tionsinsatser och regelbundet relationsbygge, är en 
ständig utmaning. Även om insamlade medel går till 
behov som finns så kommer omfattande behov att 
kvarstå, både i Sverige och internationellt, av att ge 
hbtqi-personer förutsättningar att organisera sig och 
att behandlas likvärdigt och rättssäkert.

UNDER ÅRET DELADE 
INSAMLINGSSTIFTELSEN UT  
1,497 MILJONER KR I STÖD.
 
Stödet gick till:

 › 900 000 kr till arbete för flyktingar och 
nyanlända samt arbete för hbtqi-personers 
rättigheter i Sverige och internationellt,

 › 520 000 kr för genomförande av Rainbow 
Kick-Off, en förmedling av resurser till för-
mån globalt för olika trans- och intersexorga-
nisationers mer avgränsade projekt,

 › 67 000 kr till en argentinsk hbtqi-organisa-
tion för att stödja deras arbete med hbt-
qi-flyktingar,

 › 10 000 kr till ILGA Asia för deras arbete 
med stöd till och evakuering av hbtqi-perso-
ner i Afghanistan.



När Kabul, och därmed hela Afghanistan, föll i 
talibanernas händer i augusti förra året var oron 
stor för hur både kvinnor och hbtqi-personer skulle 
komma att drabbas. Sedan dess har det kommit in 
flera rapporter om våld och en allt svårare situation 
för hbtqi-personer. RFSL ger stöd till ILGA Asias 
arbete för att hjälpa hbtqi-personer som fastnat i 
en alltmer akut situation.

ILGA Asia är den regionala asiatiska delen av ILGA. 
De är baserade i Thailand men har anställda även 
på andra platser. ILGA Asia arbetar främst med 
påverkansarbete, utredningar och utbildningar om 
hbtqi-frågor. Arbetet i Afghanistan är dock unikt. 
Förutom att påverka regeringar för att ta emot fler 
afghanska hbtqi-flyktingar erbjuder ILGA Asia också 
humanitärt stöd till afghanska hbtqi-personer, bland 
annat ekonomiska bidrag, stöd vid psykisk ohälsa 
och ibland hjälp med evakuering. Om man inte kan 
erbjuda en viss tjänst som efterfrågas så kan de 
skicka vidare personen till en annan organisation som 
kan hjälpa till, exempelvis med att betala hyra. 

- Om vi tittar på Afghanistan specifikt så är de flesta 
organisationer som arbetar där från Nordamerika 
eller Europa. Få organisationer besitter den regionala 
expertis som vi har. En regional organisation har flera 
fördelar. Vi förstår den sociala, politiska och kultu-
rella kontexten bättre, säger Zohra Mousavi, Special 
Project Coordinator på ILGA Asia.

Redan innan talibanerna tog över var Afghanistan 
inte något säkert land för hbtqi-personer. Samkö-
nade sexuella handlingar mellan samtyckande vuxna 
är olagliga. Diskriminering och våld är vanligt före-
kommande och den afghanska hbtqi-rörelsen har 
aldrig kunnat verka öppet. Den redan dåliga situatio-
nen har bara försämrats sedan talibanerna kom till 
makten, vittnar flera rapporter om. De hbtqi-perso-
ner som inte har flytt eller kan fly gömmer sig, rädda 
för att gå till jobbet eller lämna sina hem. Det är inte 
bara våld från talibanerna de är rädda för, utan även 
våld från familjemedlemmar och grannar. 

- Även om du hade en stöttande familj innan 
talibanerna tog över så har du förlorat det nu. Om 
du hade säkra platser att gömma dig på så har de 
stängts ner. Om du var en hbtqi-person med ett 
jobb så har du inte kvar det längre, på grund av rädsla 
och diskriminering, förklarar Zohra. 

Bristen på trygga platser, risken för våld och det 
allt mer förtryckande samhällsklimatet har lett till 
att afghanska hbtqi-personers psykiska hälsa har 
försämrats. Många har självmordstankar. Våld från 
talibanerna, familjemedlemmar eller grannar innebär 

även att flera har fått sämre fysisk hälsa också. Utö-
ver detta har många svårt att hitta arbete och kunna 
försörja sig själva, både på grund av rädsla för våld och 
diskriminering och på grund av den pågående ekono-
miska krisen i landet. 

- De allra mest grundläggande behoven, som säker-
het, mat och skydd, uppfylls inte för de personer som 
vi arbetar med, konstaterar Zohra. 

ILGA Asia är en förhållandevis liten organisation 
med begränsade resurser och endast sex anställda. 
Samtidigt som allt fler vänder sig till dem och vädjar 
om hjälp har ILGA Asias arbete också försvårats. 
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”
DU KAN HJÄLPA!
 
Donera till RFSL Insamling och ILGA Asias 
gemensamma insamling till förmån för  
hbtqi-personer i Afghanistan. Du kan 
swisha ett bidrag till 123 900 40 86 eller 
göra en inbetalning till 900-4086 - märk 
din gåva med Afghanistan.  

Du kan också stödja RFSL:s arbete för  
hbtqi-personer i Ukraina under det 
pågående kriget där. Märk din gåva med 
Ukraina. Se RFSL:s hemsida för mer infor-
mation om vårt pågående arbete i Ukraina.

Det är svårt för hbtqi-personer från Afghanistan 
att få visum till något annat land och få länder har 
skapat strukturer för att kunna evakuera och ta emot 
afghanska hbtqi-flyktingar.

- Kriskänslan har försvunnit från det internationella 
samhället, men i vårt arbete visar det sig att krisen 
fortfarande pågår. Även om vi kan få flyktingarna ut 
ur Afghanistan måste det finnas regeringar som kan 
ta emot dem, påpekar Zohra. 

Zohra Mousavi avslutar med att be alla att kontakta 
sina regeringar och uppmana dem att agera för att 
skapa säkra flyktvägar för afghanska hbtqi-personer. 

ÄVEN OM VI KAN FÅ 
FLYKTINGARNA UT UR 
AFGHANISTAN MÅSTE DET 
FINNAS REGERINGAR SOM 
KAN TA EMOT DEM.”
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