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Verksamhetsberättelse HBT - seniorerna Rfsl Göteborg 

 
Januari – Erik Mägi Stjärnfamiljer 
Till det öppna mötet med Erik Mägi om stjärnfamiljer och juridik kom flera ungdomar. Erik sa att lagar i 
Sverige är helt bundna till den traditionella familjen med par som är gifta, har barn och gemensam ekonomi. 
En snäv uppfattning som krockar med mångas verklighet, menade han. Lagen har visserligen blivit mer 
inkluderande, men då som undantagsregler för ogifta, samkönade par, transpersoner, ensamstående m.fl. Erik 
beskrev vidare vad som idag juridiskt gäller för olika slags familjer avseende bostad, separation, barn, arv 
m.m., och vilka alternativ för framtiden som är möjliga. Ett alternativ vore att upprätta en samlevnadsbalk 
som är köns-, relations- och antalsneutral samt symboliskt neutral.  Reglerna vid surrogatmödraskap är olika 
inom EU, och i Sverige finns en hel del problem, ansåg Erik. När det gäller transpersoner vore det bättre att 
alla folkbokfördes som förälder i stället för far och mor, avslutade Erik. Många deltog i diskussionen och det 
blev ett uppskattat möte. 
 
Februari- Äldrevård och HBTQ 
Sammankomsten om "Äldrevård och HBTQ i vardagen" fick tyvärr ställas in. 
I stället gick vi på utställningen "Musiklivet Göteborg 1955-2018" på Göteborgs stadsmuseum. 
Vi fick följa med på en historisk resa genom populärmusikens Göteborg till arenor, svartklubbar och 
bortglömda dansgolv. En utställning som där vi mötte proggare, punkare, spättor, siskor, hårdrockare och 
många fler. Vi skymtade även några av seniorerna på de många fotografierna. Fantastiskt roligt för oss som 
var med när det hände men för alla andra också. 
 
Mars – Robert Hannah och Liberalernas arbete med HBTQ - frågor 
Till månadsmötet hade vi inbjudit Robert Hannah, riksdagsman för Liberalerna och människorättsjurist med 
erfarenhet bl.a. från Balkan, för att tala om sitt arbete med mänskliga rättigheter och HBTQ i riksdagen. 
   Robert började med att berätta något om sin bakgrund och menade att det skett en stor förändring i 
samhället sedan 90-talet vad gäller HBTQ, men mindre så i förorterna. Han pekade också på det dubbla 
förtrycket att vara både kvinna och lesbisk. Han sa även att en av de stora utmaningarna är att upprätthålla de 
steg vi har tagit och göra så att de gäller alla. 
 
Några av Roberts infallsvinklar under kvällen: 
* Hedersrelaterat våld drabbar även HBTQ-personer, transpersoner har det särskilt svårt. Här borde politiken 
kunna göra mycket. 
* Viktigt att få ut kunskap till skolan, särskilt i förorterna, att om att diskriminering på HBTQ-grund och på 
etnisk grund är likställda och lika viktiga. 
* Vi måste säkerställa att HBTQ-personer på flyktingförläggningar ska få ett professionellt bemötande. 
* Fler äldreboenden med HBTQ-profil och att vårdpersonal inom äldrevården ska få någon form av 
utbildning. 
* HBTQ-organisationer som RFSL borde ha en stark juridisk service och inte vara projektfinansierade.  
* Smittskyddslagen har inte sett över på 20 år, anmälningsplikten, t.ex., borde kunna förändras. 
* Surrogatmödraskap anser Liberalerna vara ok om det är altruistiskt.  
 
Efter en livlig diskussion kom sist, men inte minst, frågan upp om ett eventuellt samarbete mellan seniorerna 
och förortens ungdom, t.ex. i organisationerna "Gays in Angered" och en lokalavdelning till "Varken hora 
eller kuvad". 
 
April – Rapport från arbetet i ett pensionärsråd 
Två seniorer, Gunnar och Ann-Katrin, berättade om sitt arbete i Majorna- Linnés pensionärsråd och gav en 
beskrivning av strukturen på pensionärsrådet i Göteborg. De påminde om att råden är rådgivande, inte 
beslutande. 
   Vidare berättade de om "Attraktiv hemtjänst" som den omorganiserade hemtjänsten kallas i Göteborg och 
som innebär bl.a. att rambeslut om hemtjänst införs, att välfärdsteknologi provas och att IT-stöd för 
personalen införs. Mycket av detta finns att läsa om på nätet. 
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Berit rapporterade om den modell för arbete med HBTQ -frågor i hela Göteborg som håller på att tas fram. 
   Vi lyfte även frågan om HBT- seniorerna i första hand är en påstötningsgrupp utåt för HBT-seniorers 
intressen eller en social grupp för samvaro. Det blev ett innehållsrikt och positivt möte! 
 
Maj - Utflykt 
Vi gjorde en utflykt till konsthallen "Strandverket" i Marstrand i slutet av maj. Inte så många seniorer deltog 
men utställningen "Anna Edholm möter Hilma af Klint" blev mycket uppskattad av de deltagande. 
Utställningen var utformad som en dialog mellan en abstrakt samtidskonstnär och det abstrakta måleriets 
kvinnliga pionjär. 
Joakim Eskildsens fotoutställning " En värld jag kan tro på" visades samtidigt på Strandverket. Eskildsens 
kan anses vara såväl en dokumentärfotograf som en humanistisk fotograf, det var en fin utställning. 
 
Augusti – Annika Lilleberg om normmedvetet arbete i äldreomsorgen 
Vi hade besök av Annika Lilleberg, utvecklingsledare för äldreomsorg och mänskliga rättigheter, Örgryte- 
Härlanda. Hon berättade om projektet ”Normmedvetet arbetssätt inom äldreomsorgen, med fokus på 
HBTQ", där fyra stadsdelar ingår. Syftet är att utforma en egen modell för utbildning i normkritiskt 
tänkande. Annika ansåg att fler saker är viktiga att tänka på: chefernas viktiga roll, den höga 
personalomsättningen, att personalen ofta har liten kunskap om normer, att normer ofta kan krocka med 
varandra och att personalen måste bli påmind om sin professionalitet. Många frågor ställdes till Annika och 
vi hade en givande och intressant diskussion om det fortsatta samarbetet. 
 
November – Hans Linde om Vänsterpartiets HBTQ - arbete 
Hans Linde, riksdagsman för Vänsterpartiet, inledde med att berätta att den tidigare partiordföranden C.H. 
Hermansson redan 1973 lade fram en motion om könsneutrala men även antalsneutrala äktenskap. När det 
1979 ordnades en sexuell frigörelsevecka bjöds alla politiska partier in, men endast en kom Jörn Svensson 
från (v).  Linde framhöll att hans parti alltid legat i framkant när det gäller HBTQ - frågorna, och att partiet 
vill göra hela familjepolitiken könsneutral. Han betonade också att T:et ofta försvinner i lagstiftningen, 
liksom könsuttryck och könsidentitet, och ville införa könsneutrala personnummer. Till sist talade Linde 
länge om alla brister som finns inom asylrätten och att lagstiftningen måste ses över. 
 
Vi hade ytterligare ett möte i november för att diskutera vårens program och sedan gick vi som deltog till 
restaurang Haket för att vara med om släppet av Arne Nilssons nya bok "Bög i folkhemmet".  
Under mötesdiskussionen enades vi om att inte ha ordna några pubkvällar då uppslutningen under året varit 
dålig. Att anordna en ny konferens på temat "När regnbågen grånar" under 2018 föreslogs. I övrigt föreslog 
vi fortsatt fokus på samhällsutvecklingen för HBTQ -personer.  
Vi gick dessutom på teaterföreställningen "Skuggan på vägen" som visades på Minsta Teatern.  
 
December – Rfsl:s julmingel 
Det aviserade julminglet ersatte vi med RFSL:s vanliga julmingel då minglen annars hade kolliderat i tid.  
Förutom mat och mingel bjöds det också på presentationer av Rfsl:s olika verksamheter, bl.a. HBT-
seniorernas och "Gayradions" digitaliseringsprojekt. Den nystartade boföreningen HBTQ -Bo, som inte är 
direkt knuten till RFSL, presenterades också. 
 
Härutöver  
-anordnades fyra pubkvällar. 
-deltog vi i tre visningar av filmen "Regnbågens sång" med efterföljande diskussioner. 
-deltog vi i samtal med studenter på Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete om behovet av 
särskilda boenden för HBTQ-personer. 
-deltog vi som referens i ett projekt anordnat av VG-regionen, "SRHR inom äldrevården". Syftet var att 
förbereda en utbildning för personal inom äldrevården. Man diskuterade bl.a. “ sexualiteten i ett 
livscykelperspektiv, normmedvetet perspektiv på äldres sexualitet och kopplingar mellan sexualitet och 
ohälsa bland äldre". 
 


