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Verksamhetsberättelse HBT-seniorerna RFSL Göteborg

Januari – Stockholms lesbiska kamp
Kerstin Karlsson berättade minnen från Stockholms lesbiska kamp.
Kerstin berättade livfullt och personligt om de lesbiska kvinnornas kamp i Stockholm under 
70-talet och framåt. Hon visade en video från TV-programmet ”Kvällsöppet” från 1995, där hon 
och hennes partner samt Kjell Ringar och hans partner intervjuades. Partnerskapet hade just 
genomdrivits i riksdagen. Frågorna som ställdes gjorde intryck av att vara stenålders. Det var 
så uppenbart att på 20 år har HBT-rörelsen skördat otroliga framgångar. Vi diskuterade hur det 
gått till när partnerskapet gick igenom och vad det är som krävs för att en förändring ska ske. 
Kerstin menade att männen var mer aktiva i just denna kamp.
Det var ett intressant och underhållande föredrag av en av den lesbiska rörelsens pionjärer.

Februari – Gemensamt boende
Fördes en diskussion om kollektivt boende och att starta en studiecirkel om gemensamt boen-
de för HBTQ-personer. Bland övriga frågor som mötet behandlade var ny programgrupp och 
HBT-seniorernas medverkan i olika sammanhang samt hur får vi fler att engagera sig i arbetet. 
En rapport från HBTQ-rådet presenterades av Berit.   

Mars – Mansrörelsen under senare delen av 1900-talet
Ny programgrupp bildades och boendecirkeln kommer att startas
Kvällens tema var Mansrörelsen under senare delen av 1900-talet och Arne Nilsson berättade 
om innehållet i den bok han och Margareta Lindholm skrev 2002 ”Kvinnligt och manligt homo-
liv, en annan stad”. Lennart berättade om olika aktiviteter på framför allt 70-talet han varit med 
och varit ledande i. Roland berättade ur ett Stockholmsperspektiv fram till 1982. Därefter från 
Australien. Gunnar avslutade med sin berättelse om hur det var i Uppsala på 70-talet. Bland 
annat fick RFSL där pengar för en kanslisttjänst som första förening 

April – Kommunens arbete med HBTQ-frågor
Anna-Carin Jansson, ansvarig för hbtq-frågor och normkritik på stadsledningskontoret var in-
bjuden att informera om hbtq-arbetet i kommunen och hur det går med stans Hbtq-råd.
Anna-Carin började med att konstatera att saker går att förändra, och att Göteborg utvecklats 
från att ha varit en bögknackarstad till att vara en stad som är ledande i Sverige när det gäller 
hbtq-frågor. En anledning till detta menade hon är att hbtq har kopplats till frågor om mänskli-
ga rättigheter och att civilsamhället och aktivistgrupper har legat på. En framgång Anna-Carin 
särskilt tog upp var att det i kommunens årliga medarbetarenkät numera finns tre rutor för 
angivande av kön: man, kvinna och annat. Den 10 oktober 2013 beslutades att ett hbtq-råd 
skulle inrättas. Detta är det första och fortfarande enda hbtq-råd i Sverige. I detta råd sitter 13 
representanter från hbtq-samhället (dessa representerar inte någon organisation, utan är val-
da utifrån sina erfarenheter och sina nätverk) och sex politiker. Anna-Carin avslutade med att 
betona att hbtq-frågor har ett brett politiskt stöd i Göteborg, att det är kopplat till mänskliga 
rättigheter, att civilsamhället har en stor funktion som pådrivare, att dialog är viktigt och att 
det råder en stor öppenhet.
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Augusti – Textilmuseet Borås Lars Wallin Fashion Stories
Studiebesök med HBT seniorerna på Textilmuseet i Borås och utställningen Lars Wallin:  
”Fashion Stories”. Besöket avslutades med en buffé

Oktober – Fackförbundets Vision och HBTQ-frågor inom äldrevärden
Marcus Gustavsson från fackföreningen Vision Göteborg berättade och samtalade om hur Vi-
sion arbetar med HBTQ-frågor inom äldrevården. Han började med att säga att det i kollektiv-
avtalet ingår att behandla genus, hbtq-frågor och mänskliga rättigheter, men att det oftast ges 
för litet tid. I Lundby har nämnden beslutat att se hur man kan planera för ett hbtq-boende för 
äldre och planen är att bygga detta äldreboende i frihamnen. Någon i gruppen sa att hbt-se-
niorerna gärna vill vara en referensgrupp för detta äldreboende, och Marcus lovade att föra 
detta vidare. Det påpekades också att såväl Majorna/Linné som Härlanda har liknande planer 
med hbtq-boende för äldre. Frågan ställdes varför det inte sker mer, när viljan hos t.ex. under-
sköterskor är så stor. Marcus svarade att det måste ske en omprioritering av tid på arbetsplat-
serna, t.ex. genom att inte ge informationsfrågor en så stor plats på mötena. Ett annat problem 
är att dokumentation blir tung och komplicerad för personalen, ofta blir för mångordig och 
tar för mycket tid att formulera. Personalens engagemang måste tas till vara på ett bättre sätt, 
tyckte Marcus. Berit gav en rapport från Hbtq-rådets möte i september, då överförmyndaren 
blivit kallad till rådet. Representanterna från överförmyndaren gav en rapport om sitt arbete 
och vad som gäller kring god man.

November – Rapport från boendecirkeln
Program för vårens möten diskuterades. Studiecirkeln för gemenskapsboende rapporterade 
från sitt arbete. Cirkeln har tio medlemmar, startade i april 2015 och har haft sex möten, varav 
ett var studiebesök på Majbacken och Majviken. Till ett möte var Birgitta Rang från organi-
sationen Boihop inbjuden. I övrigt har boken ”Gemenskap och samarbete. Att bygga och bo i 
kollektivhus” lästs och diskuterats. Till våren planeras studiebesök i Stockholm, samt fortsatt 
läsning av den gemensamma boken. En diskussion fördes om syftet med studiecirkeln: Vilket 
slags boende är det vi vill arbeta för? Är det endast för äldre, eller ett normkritiskt boende för 
alla åldrar? Vad menas egentligen med ett normkritiskt boende? Ett förslag framfördes att en 
motion skrivs till Rfsl:s årsmöte angående normkritiskt boende. 

Övriga aktiviteter under året:
• HBT-seniorerna har haft fem PUB-kvällar.

• Kerstin medverkade vid ett panelsamtal som Vision (facklig org.) anordnade,   
”Samtal om Äldreomsorg och HBTQ”. Politiker och enhetschef medverkade.

• 25 sept var Berit, Kerstin och Sölve på Dicksons Hus / SDF Örgryte Härlanda/ och dis-
kuterade samma ämne som ovan. 

• 3 nov var Agneta och Kerstin hos SDF Lundby och diskuterade samma ämne. Områ-
deschef Eva Saletti hade bjudit in oss. Vi har erbjudit oss att vara en referensgrupp 
inför deras arbete med HBTQ frågorna och ska bli inbjudna igen.

• Filmen ”Regnbågens sång”, har visats vid fem tillfällen; Göteborg (2 ggr), Lerum, Kal-
mar och Borås

• Sölve under året varit volontär för ”Newcomers” och Rubert har varit svenskalärare för 
samma grupp. 


