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1. Innledning // Året 2016 // Leder 
Det skeive året 2016 har vært usedvanlig begivenhetsrikt. Året har gitt oss en sterk miks av 
tragedie og tårer.  Skam og lykke. «Pride» og kjærlighet. 
 
Det er visse hendelser som stikker seg fram. Vi husker Orlando og KrF-Hareides deltagelse i 
paraden under Oslo Pride.  Vi husker kong Haralds tale, NRKs sjelsettende ”Skam” og ”Ut 
av skapet”. Vi husker at LLH ble skrevet inn i historiebøkene og at vi ble FRI – foreningen for 
kjønns- og seksualitetsmangfold.  Alt dette, og mye annet, har drevet og preget oss det siste 
året. 
 
Fra vår lokale vinkel og den skeive boblen som FRI OA-kontoret kan kalles, preger globale 
og nasjonale hendelser i aller høyeste grad arbeidet med saken vår: Kampen for frihet for 
alle, for et samfunn som ser kjønns- og seksualitetsmangfold som en styrke. 
 
Før festivalen vår i år forberedte vi oss på et mellomvalgår. Slike år vet vi av erfaring at 
medieomtalen går ned. Slike år er mange politikere travelt opptatt med annet. Det som 
skjedde 12. juni endret på absolutt alt. 49 mennesker ble drept på homoklubben Puls i 
Orlando. Og med ett ble det mørkere under regnbuen enn på lang, lang tid. 
 
Massakren i Orlando rystet hele vår skeive bevegelse inn til kjernen. Samtidig var tragedien 
en smertelig vekker for mange om at kampen for menneskerettigheter, menneskeverd og 
frihet ikke er over. Hendelsen ga oss også en påminner om at personer som bryter med 
normer for kjønn og seksualitet utsettes for overgrep verden over og hver eneste dag 
utsettes vold og trakassering. Saken vår er ikke vunnet. 
 
Fredag 17. juni, kun fem dager etter Orlando, åpnet vi så festivalen vår, og aldri før har 
oppmerksomheten og oppslutningen om Oslo Pride vært større, eller mer relevant: FRI 
OA-styret hadde et halvt år tidligere bestemt at festivalens tema skulle være ”solidaritet”. 
Lørdag 26. juni går så paraden i Oslo av stabelen, og blant de nær 30.000 deltagerne var 
det rekordmange venner og allierte – blant dem KrF-leder Knut Arild Hareide, som nettopp 
gikk i solidaritet med ofrene etter Orlando og i solidaritet med vår globale skeive bevegelse. 
 
Gjennom Oslo Pride-uka ble det klikket inn opp mot 70.000 mennesker i Pride Park og på 
Pride House, og før året er omme kan vi telle minst 1263 avisartikler som omhandler 
festivalen og menneskerettighetene som settes på agendaen gjennom den. Alle rekorder er 
slått. 
 
Oslo Pride er det største og mest synlige arrangementet til FRI OA. Vi er ekstremt stolte av 
festivalen vår, av styret og ledelsen i den og av alle andre frivillig som står på og sørger for 
at sommerens vakreste eventyr kan avholdes. 395  frivillig og tusenvis av timer teller vi total.  
 
Det er rørende å se at så mange engasjerer seg i festivalen og gir av seg selv for å hjelpe 
andre. Samtidig pågår arbeidet med saken vår hele året. I Oslo og Akershus har vi foruten 
pride 21 andre grupper som ildsjeler er pådrivere i. Året rundt lages det treff og nettverk for 
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alt fra skeive barnefamilier til senior-lhbte´ere. Ildsjeler organiserer både Homser i Dagslys 
(Hoda) og Late Bloomer Ladies (LBL). Ildsjeler lager T*-kafe og holder folk i alle aldre i fysisk 
og mental aktivitet. Og gullstrupene i Homofonien bruker sang til å spre glede på gamlehjem, 
sykehus og hos Aksept. 
 
Når vi regner sammen antall arrangement i alle gruppene kommer vi opp i over 855 . Vi tar 
av oss hatten i beundring for frivilligheten vi er satt til å bistå. Dette er 855 sosiale og trygge 
arrangement som ikke hadde funnet sted om ikke folk frivillig hadde gitt av seg selv. 
 
Nye tilbud i år er Queer Yoga på FRI (i Tollbugata 24 hvor vi holder hus) og Norges første 
dagtilbud for lhbt-seniorer på Kampen Omsorg +. Yogaen skaper, for å bruke godt norsk, et 
”queer safe space”, og våre seniorer har denne høsten for første gang kunnet møtes til 
skeivt kaffeslabberas på et seniorsenter på dagtid annenhver uke. 
 
Vi er tre stykker på kontoret som har æren av å jobbe fulltid med saken vår og med 
frivilligheten. Med kyndig styring av FRI OA-styret (enda flere frivillige) lobber og kjemper vi 
fram saken vår i Rådhuset og hos Akershus Fylkeskommune, vi skriver debattinnlegg og 
kronikker når det trengs, vi skriver søknader og fører regnskap for en del av gruppene. Våre 
menneskelige ressurser er frivillighetens ressurser. 
 
I tillegg har vi store og små prosjekter gående gjennom året fra kontorets side. Det største 
prosjektet har Oslo-skolen i fokus. Monica Bothner leder det vi kaller Skeiv kunnskap i FRI 
OA som formidler og hever kunnskapen om kjønn og seksualitet på en helhetlig måte i 
Oslo-skolen. Når vi gjennomfører dette er det i en koordinert innsats sammen med Rosa 
Kompetanse (sentralleddet) og Skeiv Ungdom. Slik dekker vi både elever, lærere og ledelse 
ved en skole. Det tror vi gir mer åpenhet, trygghet og mer ”Skam”, om du tar referansen. 
 
For FRI OA har det i år også vært viktig å få på plass et samtaletilbud for hele vår 
målgruppe. 2016 ble året hvor ‘’Rådgivertjenesten’’ ble gjenopprettet, men som et nytt og 
utvidet tilbud ved tidligere helsestasjon for lhbt-ungdom. Sammen med helsestasjonen har vi 
jobbet for at stasjonens målgruppe ikke lenger har aldersbegrensninger og at tilbudet skal 
gjelde alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Dette fikk vi gjennomslag for og 
Oslo kommune har nå gitt bevilgning til helsestasjonen for å dekke hele vår målgruppe.  
 
Med en rekke andre arrangement på CV´en for 2016, som BiProud (bisynlighetsdagen), 
Lesbisk historieaften, FRIminutt (for nye i byen), Skeiv Fadderdag, Festmarkering for ny lov 
om endring av juridisk kjønn og arrangement i forbindelse med Transminnedagen, for å 
nevne noen, kan vi fra kontorets side snart si oss fornøyde med innsatsen i 2016. Tusen 
takk for innsatsen i 2016.  
 
 
Mvh 
Hans Heen Sikkeland 
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2. Om organisasjonen 
2.1 Organisasjonskart 
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2.2 Styret 2016 
 
Valgt ved årsmøte 27. februar 2016: Leder Hans Heen Sikkeland. Organisatorisk nestleder: 
Eva Hongshagen. Politisk nestleder: Marita Matthews Holmeset-Varpe.  
 
Styremedlemmer: Mathilde Decaen, Olav André Manum, Thomas Talawa Prestø og 
Christine Marie Jentoft.  
 
Vararepresentanter: Anders Røyneberg, Maja Hustad, Andreas Ihlang Berg og  
Kristine Sundvor Solvin. 

2.3 Møteprotokoll - styret/AU 
 

7. januar  Styremøte OA 

19. januar  Styremøte OA 

16. februar  Styremøte OA 

27. februar  Årsmøte OA  

12. - 13. mars  Styreseminar OA 

7. april  Styremøte OA 

28. april  Styremøte OA 

27. mai   Styremøte OA 

23. august Styremøte OA 

15. september  Styremøte OA 

30. sept - 2. okt  Høstsamling FRI OA og Oslo Pride 

8. november  Styremøte FRI OA 

 
2.4 Valgkomité 
 

Valgt ved årsmøte 27. februar 2016 - leder av valgkomiteen: Paal Christian Mossin Gjøen, 
samt Brita Brekke, Aasmund Robert Vik og Veronica K. Berglyd Olsen. 
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2.5 FRI OA LM-delegasjon 
 
FRI OA holdt separat medlemsmøte 11. februar hvor følgende personer ble valgt som 
delegater til Landsmøte 2016:  
 
Hedda Marie Westlin, Kaja Glenne Lund, Joackim Hauge, Thomas Syvertsen, Halvor Moen, 
Klaus Bøckman, Vemund K. Nilsen, Brita Brekke, Luca Dalen Espseth, Benedikte Pryneid 
Hansen, Stein Wolff Frydenlund, Marita Matthews Holmeset-Varpe, Aasmund Robert Vik og 
Yonas Bennour.  
 
LM-delegasjonens møter: 
29. februar 1. delegasjonsmøte OA - LLH LM 
10. mars 2. delegasjonsmøte OA - LLH LM 
17. mars 3. delegasjonsmøte OA - LLH LM 
1. - 3. april LLH LM - Landsmøte 

 
2.6 Ansatte + kontor 
 
Frikjøpt leder: Hans Heen Sikkeland - 100% 
Kommunikasjonsrådgiver: Petter Ruud-Johansen - 100% 
Prosjektleder Skeiv kunnskap: Monica Bothner - 100% 
Organisasjonssekretær: Nils-Erik Flatø - 1-5% (april-desember)  
 
FRI OA holder til i Tollbugata 24, hvor vi deler lokaler med FRI sentralt, Skeiv Ungdom og 
Ungdomstelefonen. Her har vi, foruten kontor og møterom, store rom som inviterer til 
frivilligaktivitet gjennom aktivitetsgruppene – året rundt. 
 
Lokalene benyttes hver eneste dag, foruten i ferier. Her arrangeres alle våre kafétilbud, her 
møtes aktivitetsgruppene til styremøter og andre aktiviteter. 
 

2.7 Økonomi 
 
FRI OAs økonomi er god og vi har i 2016, som normalt, ingen merknader fra revisor.  
 
Driftsregnskapet, penger som blir brukt til kjernevirksomhet, er i hovedsak driftsstøtte fra 
Akershus fylke, Oslo kommune, medlemskontingent og fylkesstøtten fra FRI sentralt.  
 
Flere av våre prosjekter er finansiert fra andre bidragsytere som Fritt Ord, Helsedirektoratet, 
Fylkesmannen og Barne- og likestillingsdepartementet.  
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Vi fører regnskapet månedlig og alle utbetalinger og oppstillinger blir gjort av leder. Vår 
regnskapsfører Knut Sverre Bjørndalen Røang står for regnskapsførsel og kontrollerer våre 
utbetalinger og korrespondanse med skattemyndigheten. 
 
Statsautorisert revisor, Astrid Golf, står for den årlige revisjonen av driftsregnskapet og de 
prosjekter som krever revisjon.  
 
De totale inntektene i 2016 var på 3.166.177,-. Av disse kan vi spesielt nevne: Støtte fra 
Akershus fylke: 780.000,- Støtte fra Oslo kommune: 700.000,- Kontingentinntekter: 
145.060,- Støtte fra sentralt: 78.000 MVA-kompensasjon: 134.364,-  Pride House: 100.000,- 
Årsregnskapet viser totale utgifter på 3.077.591 - og et resultat på 88.586,-. FRI OA økte 
driftsinntektene med 100.000,- i 2016 og prosjektmidler ble økt med 400.000,-. 
 

3. Veien til én samlet organisasjon: FRI OA 
 
Hjemmeside: I medlemsundersøkelsen gjennomført før LM 2016 kom det fram opplysninger 
som tyder på at publikum oppfatter FRI som én enhet, uavhengig fylkeslagenes aktiviteter. 
Ny nettside www.foreningenfri.no ble laget med dette i tankene. Fylkeslagets sider, som i 
alle tidligere år har inneholdt nivåer som inkluderer og muliggjør synlighet av grupper og 
aktiviteter i laget, ikke lenger kunne presenteres på en god måte.  
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Fylkeslagets politikk og aktiviteter, samt aktivitetsgruppenes aktiviteter og historikk, er i 
løsningen på foreningenfri.no tiltenkt å presenteres som “one page” sider, hvor tilhørigheten 
er flat. Dette samt en lang rekke andre utfordinger med nye foreningenfri.no var grunnlaget 
til at FRI Oslo og Akershus gikk til det skritt og lagde egen hjemmeside www.frioa.no, hvor vi 
kan presentere og ytre oss, samt presentere aktivitetsgruppene som de ønsker.  
 
Her har vi ikke minst fått opp en fungerende kalendermodul som viser alt som skjer i 
organisasjonen, og som er enkel for nøkkelpersonene i gruppene å benytte seg av.  
 
Uten mulighet til å skape sterk fylkeslagsidentitet eller tilhørighet blir det vanskelig å samle 
gruppene og organisasjonen. Hvorfor skal folk orke å engasjere seg om ikke kommer fram 
på feks nettsiden at de er engasjert og holder på. Det gjelder både styrene og for 
nøkkelpersoner i aktivitetsgrupper og lignende.  
 
Fylkeslagets nettside speiler nå fylkeslaget, hvor vi under ett har kunnet samle informasjon 
på hensiktsmessig og navigerbar måte.  
 
Som del av arbeidet med å samle gruppene og styrke fylkeslaget har styremedlemmen i FRI 
OA vært faddere for aktivitetsgruppene gjennom året, noe gruppene har satt stor pris på.  
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4. Medlemmer, kommunikasjon, synlighet & lobby 
 
4.1 Antall medlemmer og følgere på SoMe 

 
Som grafene viser er det god vekst i antall medlemmer og følgere på våre kanaler i sosiale 
medier.  
 
Ved årsskiftet hadde FRI OA 1337 medlemmer, som er ny rekord. Massiv oppmerksomhet i 
media under årets festival (se neste punkt), gode tall på verving under Oslo Pride, synlighet 
gjennom andre egne arrangement og vervekampanje i regi sentralleddet høsten 2016 er 
faktorer som spiller inn på antallet medlemmer.  
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4.2 Medieomtale 
 
FRI Oslo og Akershus er i 
2016 omtalt i 113  følge 
søk “alle redaksjonelle 
kilder i Atekst”.  
 
Som nevnt innledningsvis 
kan man peke på tragedien 
i Orlando som en 
hovedgrunn til det høye 
omtaletallet, siden FRI 
Oslo og Akershus-leder 
Hans Heen Sikkeland også 
er talsperson i mange 
artikler som omhandler festivalen vår, Oslo Pride.  
 
Når man så inkluderer Oslo Pride i samme type omtalesøk er tallene på et helt annet nivå. 
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Som det kan leses av grafene over, ble 2016 et rekordår med 1263 omtaler av Oslo Pride, 
noe som også er ny rekord. Selv EuroPride i 2014 er slått med nær 400 omtaler.  
 
Oslo Prides kommunikasjonsgruppe analyserer omtaletallene, et arbeid som ikke foreligger 
per tid. Likevel kan det massive trykket med stor sikkerhet tilskrives Orlando-tragedien som 
inntraff rett to uker før vi satte i gang festivalen vår.  
 

4.3 Synlighetmateriell 
Etter årelang navnedebatt, gjennom 
tre/fire landsmøter, endret LLH navn 
til FRI i 2016. Med navnet som sak på 
LM de siste årene har fylkeslaget OA 
ikke investert i synlighetsmateriell på 
lang tid. Det endret seg når LM 2016 
endelig tok et valg.  
 
Bildet: Anders Rogg underholder på 
åpningen av Norges første tilbud for 
eldre skeive på et seniorsenter (med 
FRI OA-rollup som kulisse). Foto: 
Birgitte Heneide/Frivillighet Norge.  
 
Med nytt navn og ny designprofil på plass har vi denne høsten investert i diverse materiell; 
rollups, handlenett, buttons, penner, plakater, vervekort og klistremerker som alle har blitt 
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brukt i utstrakt grad på eventer for å synliggjøre oss. 
 

 
Bildet: FRI OA-rollups som kulisse på vårt arrangement #biproud 2016 - som var en 
panelsamtale om bifile kvinner og levekår.  

 
Bildet: Vi var på 
Høgskolen i 
Oslo og 
Akershus og 
lyste opp med 
stand og rollups 
i anledning 
Verdensdagen 
for psykisk 
helse Norge 
@siostudentliv 
#verdensdagen 
for 
#psykiskhelse 
#livetforandrer 
#fri #frioa 
 

12 



4.4 Nyhetsbrev - kommunikasjon med medlemmer 
FRI OA har i 2016 sendt ut ti elektroniske nyhetsbrev via Mailchimp til medlemmene, foruten 
elektronisk innkalling til årsmøte (e-post og SMS) og til medlemsmøtet for valg av delegater 
til LM via medlemssystemet Zubarus. 
 
Innkalling til årsmøtet ble forøvrig også sendt per post. I tillegg ble det sendt ut brev til alle 
medlemmene i forbindelse med lanseringen av regnbuetreff på Kampen Omsorg +. Alle 
medlemmer mottok dette fordi vi ønsket drahjelp av medlemmene for å få spredt informasjon 
om tiltaket. 
 
I Mailchimp finnes det nå to lister, hvorav den ene inneholder kun medlemmer som er over 
55 år.  

5. Prosjekter/aktivitet 

5.1 Prosjekt Skeiv kunnskap (tidligere 
kalt Kunnskapsprosjektet) 
 
Bakgrunn og mål: Prosjekt Skeiv  kunnskap skal 
bidra til kompetanseheving om kjønns- og 
seksualitetsmangfold blant ansatte i Oslo 
kommune og fullfinansieres av byrådsavdeling for 
næring, og eierskap, som har ansvar for 
integrering og mangfold. 
 
Prosjektet ble opprettet på bakgrunn av tiltak i den 
enstemmig vedtatte handlingsplanen Stolte Oslo.  
  
For skolesektoren er det laget en helhetlig skolering for ungdomstrinnet, bestående av 
tilpasset kompetanseheving for skoleledelse, lærere og elever.  
Prosjekt Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Akershus samarbeider med Rosa kompetanse og 
Skeiv Ungdom om opplæringstiltaket. 
  
I tillegg til en formidlingsdel om kjønns- og seksualitetsmangfold diskuterer og reflekterer vi 
med ledelsen rundt skolekultur og ledelsens ansvar for et godt skolemiljø for alle, som 
arbeidsgiver, ansatt, kollega og elev. Vi berører også temaene gjennom fokus på HR/HMS 
og likeverdige tjenester.  
 
Høsten 2016 utførte vi en skolepilot på Sagene og Sedsvoll skole. Formålet med 
pilotprosjektet var å finne beste praksis for gjennomføring av skoleringen Skeiv kunnskap 
gjennom samarbeid med pilotskolene. Dette for nå å kunne tilby en best mulig tilpasset 
skolering fra Skeiv kunnskap til ungdomsskoler i Oslo.  
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Evalueringen av skolepiloten ble gjort gjennom samtale med skoleledelse i etterkant av den 
trinnvise skoleringen av ledelse, lærere og elever. Ledelsen kom med innspill og 
tilbakemeldinger på prosjektet i tillegg til å besvare et elektronisk spørreskjema tilpasset 
ledelse, lærere og elever. 
 
Utførelsen og samarbeidet mellom pilotskolene og Skeiv kunnskap fungerte godt. 
Skoleledelsen ga prosjektet gode tilbakemeldinger og mente det var et nyttig og viktig tiltak 
samtidig som det ikke er for tidsmessig ressurskrevende. Pilotskolene anbefaler Skeiv 
kunnskap til andre ungdomsskoler. Videre utrulling av Skeiv kunnskap-skole i 2017 skjer i 
samarbeid med Utdanningsetaten. 
 
Prosjekt Skeiv  kunnskap har i samarbeid med helsepersonell utarbeidet brosjyrer om kjønn, 
seksualitet og demens, i alt tre brosjyrer som retter seg mot helsepersonell/ansatte, eldre og 
pårørende. Dette arbeidet inngår i en større satsing på skeiv alderdom. Vi ønsker å 
videreutvikle det tilbudet vi har til nevnte målgruppe. Kunnskapsprosjektet skal jobbe med 
helse på flere nivåer, og ser viktigheten av å jobbe i et helseperspektiv som tar utgangspunkt 
i hele livsløpet til en person. 
  
Skeiv  kunnskap i FRI Oslo og Akershus samarbeider med senter for fagutvikling og 
forskning i sykehjemsetaten. 
 
Skeiv kunnskap og FRI OA har utviklet er Kjønnsportalen, med informasjon om trans og 
interkjønn. 
 

5.2 Andre arrangement 
 
FRI OA har i tillegg stått bak en rekke arrangement gjennom året.  
 
Festmarkering: Ditt valg - din rett 
6. juni 2016 ble det skrevet et nytt kapittel i Norges rettighetshistorie: I Stortinget ble det 
vedtatt ny lov om endring av juridisk kjønn. Loven, og retten den gir til selvbestemt juridisk 
kjønn, feiret vi sammen med Amnesty International Norge, Skeiv Ungdom, Forbundet for 
transpersoner i Norge - FTPN, Sex og samfunn, Stensveen Resurssenter og flere andre. 
 
Skeiv Fadderdag og FRIminutt 
26. august var det klart for Skeiv fadderdag 2016 for nykommere i Oslo. Sammen med 
Skeivt Studentforum inviterte vi til grilling og leker i parken (alkoholfritt), og senere på 
kvelden til skeiv pub-til-pub runde i hovedstaden. 
 
I forlengelse av Skeiv fadderdag ble det høsten 2016 så invitert til FRIminutt to ganger.  
12. oktober arrangerte vi FRIminutt på Cafe Sara, og 20. desember arrangerte vi skeiv og 
rocka juleFRI på Cafe Mono.  
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#biProud 
For femte år på rad inviterte FRI OA til #biproud-arrangement. 10. oktober var det klart for 
samtale hvor vi belyste de utfordringene bifile møter både i heteromiljøer og blant skeive. 
Denne kvelden satte vi spesielt fokus på bifile kvinner. 
 
Skeiv, lesbisk historieaften 
Fri Oslo og Akershus inviterte 25. oktober til skeiv, lesbisk historieaften. Vigdis Bunkholdt 
(80) og Solveig Askjem (80), som har vært aktive i homobevegelsen nesten helt fra 
begynnelsen, satt i panelet.  
 
Transminnedagen 
I samarbeid med Skeiv Ungdom Oslo inviterte FRI Oslo og Akershus til årets 
Transminnedag.Programmet var fordelt over to dager på Litteraturhuset.  

 
Bildet: Mathilde Decaen 
avsluttet årets 
internasjonale 
Transminnedag 20. 
november som FRI OA 
arrangerte på 
Litterartturhuset. 
#tdor2016 
#transminnedagen 
 
 
 

 
 
 

 

5.3 Internasjonalt engasjement i aktivitetsgruppene 
 
I 2014 og 2015 har Regnbuefamilier jobber sammen med Legado, en polsk organisasjon for 
skeive med barn. I 2014 innledet vi samarbeidet med mål om å øke vår kunnskap om 
situasjonen for skeive med barn i Polen og hvor vår søskenorganisasjon skulle trekke på 
våre erfaringer fra Norge. I 2015 møttes vi to ganger. En gang i Norge og en gang på et 
seminar i Polen. I 2016 har vi jobbet for å styrke Legado som organisasjon ved at vi har 
bistått med søknader og kontakten opp mot den Norske ambassade.  
 
 Familienettverket har i 2016 bidratt med video og foredrag på ENP-konferansen i Kiev samt 
forberedelser til en samling for foresatte med skeive barn som finner sted på Malta i juli 
2017.  
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6. Oslo Pride 2016 
 

● Oslo Pride 2016 åpnet med Pride House fra og med fredag 17. juni 2016. 
● Pride Park åpnet onsdag 22. juni 2016. 
● Oslo Pride Parade ble arrangert lørdag 25. juni 2016. 

 
Styret i Oslo Pride: Lars Arnesen, styreleder. Styremedlemmer; Inger Kristin Haugsevje, 
Stein Runar Østigaard, Hallvard Øren, Berit Solli og Gudrun Jevne.  
 
Daglig ledelse (fom høsten 2016): Festivalsjef Fredrik Dreyer, festivalnestleder Yonas 
Bennour, HR-ansvarlig Ingrid Blomsnes Solheim, Kommunikasjonsansvarlig Thomas André 
Syvertsen og Økonomiansvarlig Maria De Paoli. 
 

6.1 Nøkkeltall Oslo Pride 2016 
 
Paradedeltakere: Tett opptil 30.000  
Klikket inn Pride Park: 68493 
Klikket inn Pride House: 1500 
Antall innmeldte arrangement: 210 
Antall gratis arrangement: 163  
Antall arr Pride House: 33 
Antall arr Pride Park: 67 
Påmeldte flåter i paraden: 104  
 
Frivilligheten i Oslo Pride 
Frivillighet: Tall hentet ut fra frivilligsystemet viser at ordinære frivillige har jobbet 2853 timer 
or å få festivalen gjennomført.  
 
Et forsiktig anslag av timer som nøkkelpersoner, styret og ledelsen har jobbet, gir i tillegg 
3926 timer. Totalt gir dette oss 6379 timer med frivillig arbeid, og det kun i festivalen. 

6.2 Tema: Solidaritet 
 
Tema for Oslo Pride 2016 var “Solidaritet”. Hensikten med temaet var at alle aktører og 
mennesker skulle være med å styrke hverandre i vårt felles arbeid for et likeverdig og fritt 
samfunn.  

Opp gjennom historien, fra Stonewall-opprøret til den moderne likestillings- og 
antidiskrimineringskampen, samt i den lange og pågående hiv-epidemien, har solidaritet vært et 
viktig våpen. Temaet handlet videre om fordeling av makt, være bevisst sine egne privilegier og 
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makt og at solidaritet er mer enn én enkelt handling, som en pengegave, et likerklikk eller en 
tweet. 

Tema var en en rød tråd i festivalen, og skulle være noe allmenngyldig som alle aktører med 
interesse for festivalen kunne jobbe med eller markere på sitt vis, enten det var i paraden, på 
Pride House, i Pride Park, gjennom egne arrangement eller i annen kommunikasjon. 

Tema ble bestemt bestemt etter innspill fra publikum, interne diskusjoner med LLH-sentralt (før 
navnebytte til FRI på LM), Skeiv Ungdom, samt etter gode diskusjoner blant en rekke 
organisasjoner som deltok på Oslo Prides nettverksmøte 24. september i 2015.  

Oslo Pride hadde for første gang et festivaltema i 2012, og valget falt da på «Ungdom». I 2013 
var tema så «Individets rett», i 2014 «Menneskerettigheter», i 2015 «Kjønn» og i 2016 
«Solidaritet». 

6.2.1 Free to be - free to love 

Som del av tema-arbeidet rundt 
“Solidaritet” ble kampanjen 
“Free to be - free to love” laget i 
samarbeid med Internasjonal 
avdeling i FRI.  
 
Kampanjen satte fokus på at kjærlighet mellom to av samme kjønn forbudt i 75 land i 
verden, og at mennesker hver dag blir forfulgt, trakassert og diskriminert – bare for å være 
seg selv! I kampanjen ble det satt fokus på at FRI jobber med partnere i Afrika og Asia som 
kjemper for å kvitte seg med disse antihomolovene. 
 
Kampanjen ble markert på alle arenaer; på Pride House, i Pride Park og i paraden, samt i 
sosiale medier, programbladet til Oslo Pride osv. Kampanjen var også en innsamlingsaksjon 
som ga FRIs solidaritetsfond 100.000 kroner. 
 
 

6. 3 Priser 

6.3.1 Ærespris til Kim Fangen 

 
“Årets ærespris gikk til en uredd, inspirerende person med vanvittig stå-på-evne. Mange av 
oss har møtt han når vi er på vårt beste, men også når vi har vært helt på bunnen. Felles er 
at han som skuespiller og artist trekker oss opp på topp når du trenger det. Han er et unikt 
medmenneske som gir deg støtte, omsorg og ikke minst kunnskap til å håndtere 
utfordringen du kanskje står ovenfor. 
 
Hivpositives egne stemme hadde stilnet til - dette var motivasjonen bak hans engasjement. 
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"Vi som lever med hiv har ikke noe å skamme oss over. Stigmatiseringen og 
selvstigmatiseringen er vår verste fiende" er et av hans tydelige budskap. Han har gitt oss 
som lever med hiv en tydelig og åpen stemme. 
 
Som primus motor for Pasientrådet og NyePluss, en organisasjon av, med og for personer 
som lever med hiv - har prisvinneren vært avgjørende for at hivpositives stemme blir hørt i 
møte med helsevesen og myndigheter. 
 
Gratulerer, Kim Fangen, du er årets Ærespris-vinner.” 
 

6.3.1 Frydprisen til SEIF - Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger 

 
“Vi lever i en tid der mange av oss må flykte fra våre hjemland, våre familier og det vi en 
gang har hatt nært. Som nye i landet er veien inn i systemet lang, kronglete og vanskelig. 
Dette gjelder spesielt skeive flyktninger. Heldigvis er det en frivillig og uavhengig 
organisasjon som har jobbet med problemløsninger i hele 30 år for denne gruppen. 
 
Siden 2007 har de jobbet for skeive personer med innvandringsbakgrunn gjennom å tilby 
gratis juridisk bistand: i asylsaker, bosetning, arbeidstvister og en rekke andre 
problemstillinger. 
 
Deres innsats har vært redningen for mange innvandrere og flyktninger og vi vil med dette 
rette en stor takk til Selvhjelp for innvandrere og flykninger (SEIF).” 
 
Juryen bestod av følgende representanter: Skeiv Ungdom ved Christer Andre 
Gudmunnsdottir, Skeiv Verden ved Susanne Demou Øvregaard, fjorårets æresprisvinner 
Luca Dalen Espseth, og Hans Sikkeland leder av FRI Oslo og Akershus. 
 

6.4 Internasjonalt under Oslo Pride 
 
I tillegg satte vi internasjonale temaer på agendaen på Pride House, feks med Robert 
Biedron (Polens første åpne skeive parlamentsmedlem) som var invitert til å holde foredrag. 
Sammen med Amnesty International og Skeiv Verden arrangerte vi åpningsarrangementet 
på Pride House: “På flukt fra forfølgelse. Får LHBT-flyktninger nødvendig beskyttelse?”, med 
Graeme Reid, leder for Human Rights Watch sitt program for LHBT-rettigheter, Fadi Saleh, 
Nader Turkmanim og Raed Mohamad Basha. I tillegg ble den 6. verdenskongressen mot 
dødsstraff arrangert i Oslo under pride - og i den forbindelse ble samtalen «Solidarity with 
LGBTIQ living in countries where homosexuality is punishable by death» arrangert på Pride 
House. Se det fulle Pride House-programmet på 
oslopride.no/hjem/program-2016/pride-house-2016/  
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7. Frivillighet i aktivitetsgruppene 
 
Som man kan lese av organisasjonskartet på side fire er FRI OA en stor organisasjon med 
mange grupper og aktiviteter.  Fra kontorets side bistår vi denne frivilligheten administrativt 
og med informasjonsarbeid. 
 
Bak aktivitetsgruppene i FRI OA står det totalt 90 nøkkelpersoner, som gjennom året gir av 
seg selv for å drive i alt 23 aktivitetsgrupper/aktiviteter. Disse har i alt jobbet 1500 timer 
frivillig for å skape 634 arrangement. Totalt har 8213 personer deltatt på disse 
arrangementene. 
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8. Arbeidsprogram FRI OA - vedtatt av årsmøtet 
 
Oslo og Akershus er landets mest folkerike region og FRI OA er det største laget innenfor 
FRI. Tilbudene og behovene varierer mye fra de mest folkerike områdene til mindre 
kommuner, og det er derfor noen utfordringer med å arbeide for personer som bryter med 
normer for kjønn og seksualitet i vår region. 
 
For å få til dette er FRI OA derfor avhengig av samarbeid, og de viktigste 
samarbeidspartnerne i 2016 vil være Skeiv Ungdom, Skeiv Verden og lokale foreninger i 
Akershus fylke. I 2016 skal FRI OA prioritere å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge våre 
arrangementer for utsatte grupper. Vi skal øke kunnskapen blant våre frivillige for å få en 
mer inkluderende praksis i organisasjonen, med fokus på personer som utsettes for 
stigmatisering, diskriminering og rasisme på ulike arenaer, inkludert i skeive miljøer. En 
grundig forståelse for forskjellige diskrimineringsgrunnlag og normproduksjon skal 
reflekteres i alle ledd og arbeid i organisasjonen. 
 
I 2016 skal FRI OA prioritere arbeid med helse fra vugge til grav for vår målgruppe. Vi skal 
bli bedre til å stimulere frivilligheten og forbedre og forenkle kommunikasjonen i alle våre 
ledd. 
 
FRI Oslo og Akershus hovedmål: 

● Å utfordre og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, og 
å arbeide for å bedre utjevne forskjeller i helse og levekår. 

● jobbe med opp mot Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus 
fylkeskommune for Å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for 
vår målgruppe, både som tjenesteyter, arbeidsgiver og turistmål. 

● Bidra til å skape gode møteplasser for personer som bryter med normer for kjønn og 
seksualitet, spesielt for unge, eldre og personer som utsettes for flere former for 
diskriminering. FRI OA skal være en åpen og synlig organisasjon, som forsvarer 
rettighetene til mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet. 

 
For å oppnå disse målene, skal FRI OA i 2016 jobbe med: 
 
Skole 
FRI OA vet at mange ungdommer sliter med kjønn, identitet eller seksualitet, og at 
skolesystemet har en lang vei å gå før det virker inkluderende og trygt for alle. Vår jobb er å 
være tilstede på skolene, både for ledelse, lærere, andre ansatte og elever, og arbeide for 
økt kunnskap om mangfoldet blant oss. 

● FRI OA skal videreføre samarbeidet mellom Kunnskapsprosjektet, Skeiv ungdom, 
Rosa kompetanse og Skeiv Verden. 

● FRI OAs Kunnskapsprosjekt skal videreutvikles og styrkes slik at det når flere 
kommuner enn Oslo, Ski og Nesodden. 

 
Helse 
Arbeidet med helse videreføres. Pride House skal være en arena for debatt og utvikling for 
helsestrategier. I 2016 skal vi prioritere: 

● Skeiv alderdom og arbeidet med å opprettet dagtilbud for eldre i vår målgruppe. 
● Kjønn, med spesielt fokus på interkjønn 
● Flere diskrimineringsgrunnlag og interseksjonelle perspektiver 
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● Bifile 
● Å skape trygge og inkluderende møteplasser for hivpositive både i Akershus og Oslo 
● Styrke samarbeidet med Rosa kompetanse helse 
● Videreutvikle Kunnskapsprosjektet til også å dekke helsetjenester 

 
Diskriminering og rettighetsperspektiver 
FRI OA skal: 

● være en relevant og aktuell deltaker i arbeidet for å bedre hivpositive sine levekår 
● fø lge opp NOUen «Kjærlighet og kjøletårn» og bidra i lobbyarbeidet. 
● støtte arbeidet for generelt diskrimineringsvern for BDSMere, fetisjister og andre. 
● fortsette å arbeide i komiteen for Verdens Aidsdag 
● hente kunnskap om og utvikle informasjon om interkjønn og behandlingspraksis 
● jobbe for en ny og mangfoldig familiepolitikk 

 
Aktivitetsgrupper og Oslo Pride 
FRI OA skal: 

● gi aktivitetsgruppene gode vilkår for sin drift gjennom å bidra til søknadsskriving, 
opplæring, profilering, organisering og webpublisering 

● arrangere aktivitetsgruppeseminarer for å tilby en møteplass på tvers av 
aktivitetsgruppene 

● til enhver tid vise seg som en inkluderende organisasjon som legger til rette for at 
flere får muligheten til å starte aktivitetsgrupper under FRI OA-paraplyen. Støtte til 
rusfrie møteplasser og møteplasser i Akershus skal prioriteres. 

● arrangere kurs for aktivitetsgrupper og fagsjefer i Oslo Pride i inkluderende praksis. 
● bli bedre til å stimulere frivilligheten og forbedre og forenkle kommunikasjonen i alle 

våre ledd. I dette arbeidet skal FRI OA også fornye sitt organisasjonskart. 
 
Oslo kommune/Akershus fylke 
FRI OA skal: 

● følge opp kommunens forpliktelse til å aktivt jobbe for inkludering og mot 
diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet gjennom 
handlingsplanen kommunens holdningsskapende og målrettede arbeid mot rasisme, 
fordommer og diskriminering også kalt OXLO. 

● jobbe for at flere kommuner i Akershus får på plass handlingsplaner. 
● Videreutvikle Kunnskapsprosjektet til å dekke flere kommuner i Akershus. 

 
Synlighet og profilering 
FRI OA skal: 

● utarbeide en intern og ekstern medie,- og kommunikasjonsstrategi for å øke 
synlighet. 

● være aktiv på sosiale medier og egne hjemmesider. 
● skal dele ut Frydprisen og Æresprisen under Oslo Pride. 
● bidra til gjennomføring av Oslo Pride og utformingen av festivalens politiske uttrykk 

og arrangeringen av Pride house. 
● arrangere debatt- og seminarrekker i samarbeid med FRI sentralt 
● være en stabil, synlig og engasjert arrangør og eier av Oslo Pride . 
● øke fokuset på verving. 
● gi ut medlemsblad og nyhetsbrev for å bedre kommunikasjon med medlemmene.  
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Årsrapport vedtatt på styremøte 20.02.2017 
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www.frioa.no 
https://www.facebook.com/fri.osloakershus 

https://twitter.com/fri_oa 
https://www.instagram.com/fri.oa/ 

 
Telefon: 2260686  

Org. nr: 994268821  
Besøksadresse: Tollbugata 24, 4. etg.  
Postadresse: Tollbugata 24, 0157 Oslo 
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