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1. Innledning // Året 2017 // Leder
Nær 1000 arrangement, 575 frivillige i store og små roller og nær en halv million timer
deltakelse. Dette er noen av nøkkeltallene bak FRI Oslo og Akershus i 2017. Det har vært et
godt år. Når vi skal oppsummere året fremhever vi også det følgende.
I 2017 markerte vi at det var 45 år siden straffeparagraf 213, som gjorde sex mellom menn
ulovlig, ble opphevet. Vi inviterte til samtale med noen av de viktigste pionerene i vår bevegelse
for å lære om kampen for avkriminalisering, og for å hygge seg med gode historier fra da den
skeive bevegelsen var en hemmelig klubb. Det har stor verdi å lære av dem som husker langt
tilbake for de av oss som ikke var født eller husker det. For andre av oss er denne historien en
del av et levd liv, og de er på vei inn i alderdommen nå. I 2017 har vi kommet lenger i arbeidet
med å bidra til at våre skeive eldre skal kunne møtes av en verdig og trygg omsorgstjeneste,
der de kan leve hele liv i møte med helsevesen og eldreomsorg.
Vi har for alvor satt skeive seniorliv på agendaen i 2017, både nasjonalt og i lokalt.
Kompetansen i FRI OAs prosjekt Skeiv kunnskap og våre seniorgrupper og arrangement i vårt
område har vært avgjørende for det.
FRI OA har fått gjennomslag i media og
åpnet politikeres øyne for denne gruppa
i 2017. Året ble sågar avsluttet med at
Oslo Kommune vedtok å satse på våre
perspektiver i eldreomsorgen. Men å
leve hele og gode liv handler også om å
ha sosiale arenaer der man kan være
seg selv. Det viser oppslutningen på vår
Seniorkafe og Regnbuetreffene vi
arrangerer på Kampen omsorg + i
samarbeid med Kirkens Bymisjon
2017 var også året da vi viste at vi som
skeivt felleskap stiller opp for hverandre. FRIs kampanje «Gå for meg – hver grunn til å la være
er en grunn til å delta» fikk mye oppmerksomhet, og over hele landet var oppmøtet i paradene
rekordstore. Bare her i Oslo møtte 40 000 paradeklare mennesker opp. Ekstra viktig, for 2017
var også året da nynazister, gjentatte ganger marsjerte åpenlyst i norske gater under parolen
‘’Knus homolobbyen’’.
Det store mangfoldet i vår målgruppe blir tydelig når vi ser på alle aktivitetene som foregår i
løpet av året. Med nær 1000 arrangementer i løpet av året, inkludert Pride, som dekker alt fra
sosiale møteplasser, kunst, kultur og idrett bidrar FRI OAs frivillige til at flere skeive har rusfrie,
helsefremmende og ikke minst trygge, sosiale møteplasser.
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I året som har gått har vi utvidet FRI OA-familien med nye grupper som bidrar til mangfoldet. For
første gang har vi en egen gruppe for bi/pan, VisiBle. Også de av oss som er skeive og har en
utviklingshemming har fått en egen gruppe i 2017. Arrangementene er månedlige, og er frie rom
hvor vi treffer mennesker, skaper vennskap og samtaler trygt om skeive tanker, følelser og
behov.
Videreutvikling av nettsidene, oppfølging og støtte til aktiviteter i gruppene og Pride, og utvikling
av rutiner og retningslinjer har vært prioriterte områder på kontoret i løpet av året. Det er en stor
jobb fordi vi er mange frivillige.
Det er fantastisk å følge den store organisasjonen og utviklingen som skjer. Kontorets og styrets
jobb, hver dag, er å tilrettelegge for frivillig aktivitet. I 2017 har dette vært et satsningsområde,
og vi vi ser at jobben med å finne de beste måtene å samarbeide på har gitt gode resultater for
organisasjonen i helhet.
På vegne av styret, og for meg som avtroppende leder, har veien hit vært innholdsrik og jeg er
stolt over den utviklingen vi som organisasjon har vært igjennom.
Vi har flere aktivitetsgrupper enn noen gang, langt flere frivillige og en robust festival som
utvikler seg hvert år. Jeg er heldig som kan se tilbake på ni år i med mange energirike
mennesker - med mye kunnskap og store hjerter. Takk!
På vegne av styret i FRI Oslo og Akershus

_________________________
Hans Heen Sikkeland
Styreleder
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2. Om organisasjonen
FRI Oslo og Akershus er et fylkeslag i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Laget
hadde 1531 medlemmer ved utgangen av 2017.
105 kjernefrivillige driver 26 aktivitetsgrupper eller faste aktiviteter, med over 800
arrangementer i løpet av året. 75 personer står på gjennom året for å skape Oslo Pride. I tillegg
kommer rundt 200 frivillige som gjør en innsats i kortere perioder, de fleste under Oslo Pride og
Oslo Pride sine arrangement. De ansatte på kontoret har i hovedoppgave å bistå frivilligheten,
og å arbeide med synlighet, politisk påvirkning og mediearbeid, i tillegg til administrativt arbeid
og daglig drift.
På oppdrag fra Oslo kommune driver vi prosjektet Skeiv kunnskap. Alle Oslo bys virksomheter,
etater, skoler og annet får tilgang til et helhetlig, gratis og faglig tungt kunnskaps- og
undervisningstilbud gjennom prosjektet. I 2017 har vi fått mulighet til å utvide prosjektet med
en ansatt, og utvidet tilbudet med blant annet et spesifikt tilbud til eldreomsorgen.
Årsmøtet er vårt høyeste organ som blant annet vedtar arbeidsprogrammet, som er styrende
for vår aktivitet og prioriteringer gjennom året. Denne årsmeldingen svarer på
arbeidsprogrammet og mer. Ganske mye mer.

4

2.1 Organisasjonskart

5

2.2 Styret 2017
Valgt ved årsmøte 27. februar 2017: Leder Hans Heen Sikkeland. Organisatorisk nestleder:
Viljar Eidsvik. Politisk nestleder: Marita Matthews Holmeset-Varpe.
Styremedlemmer: Olav André Manum, Thomas Talawa Prestø, Maja Hustad og Kristine
Sundvor Solvin. Styremedlem Thomas Talawa Prestø sa fra seg sitt verv i november 2017.
Vararepresentanter: Klaus Bøckman, Eva Hongshagen, Kaja Glenne Lund og Christine Marie
Jentoft.

2.3 Møteprotokoll - styret/AU
Styret har avholdt totalt 12 styremøter i 2017 og behandlet 39 saker i tillegg til skoleringer.
Sakene er vedtakssaker og ikke arbeidende saker uten vedtak.
6. januar

Styremøte OA

31. januar

Styremøte OA

16. februar

Styremøte OA

28. februar

Årsmøte FRI OA

24. - 25. mars

Styreseminar OA

18. april

Styremøte OA

23. mai

Styremøte OA

12. juni

Styremøte OA

19. august

Styremøte OA

18. september

Styremøte OA

13.-15. okt

Høstsamling FRI OA og Oslo Pride

13. november

Styremøte FRI OA

2.4 Valgkomité
Valgt ved årsmøte 27. februar 2017. Leder av valgkomiteen: Paal Christian Mossin Gjøen, samt
Nils-Erik Flatø, Martine Hammervold-Austinat og Brita Brekke. Brita Brekke trakk seg fra
valgkomiteen høsten 2017.
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2.6 Ansatte + kontor
Frikjøpt leder: Hans Heen Sikkeland - 100 %
Kommunikasjonsrådgiver: Petter Ruud-Johansen - 100 %
Organisasjonsrådgiver: Brita Brekke - 60-100 % fra april
Prosjektleder Skeiv Kunnskap: Monica Bothner - 100 %
Prosjektrådgiver Skeiv Kunnskap: Janne Bromseth - 100 % fra august
FRI OA holder til i Tollbugata 24, hvor vi deler lokaler med FRI sentralt, Skeiv Ungdom og
Ungdomstelefonen. Her har vi, i tillegg til kontor og arbeidssted, store rom som brukes hver dag
gjennom året til sosiale møter, kafétilbud, seminarer, møter og andre aktiviteter for frivillige.
FRI OA jobber mye med å ha et godt arbeidsmiljø og en god organisasjonskultur.
Organisasjonen har gode rutiner for varslinger og flere dokumenter og veiledninger for å møte
personer i krise, krisehåndteringsveileder for en rekke situasjoner, etiske retningslinjer,
varslingslinjer, veileder for frivillige og skoleringsplaner for å opprettholde en god kultur. I år har
vi jobbet mye med å implementere veileder med reglement for ekstern og intern kommunikasjon
og fylkeslaget har tatt initiativ til flere landsdekkende dokumenter som tar sikte på å besørge en
god kultur innad i organisasjonen. Dette bidrar også til trygge rammer for ansatte.
Likestilling handler for oss om å behandle enkeltpersoner ut fra behov og ønske, i tillegg til å
systematisk rekruttere et mangfold av mennesker. For å få dette til jobber vi aktivt for å være en
reell åpen og trygg arena for alle som ønsker å jobbe i tråd med vårt formål. Vi jobber derfor
mye med hvithets- og funksjonsnormer da organisasjonen har en hvit og funksjonsfrisk
dominans.
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2.7 Økonomi
Totale inntekter: 4.107.747,-

Totale utgifter: 3.814.000,-

Årsresultat: 290.000,-

Gjennom flere års arbeid for å sikre forsvarlig drift av prosjektet Skeiv kunnskap og driften av
organisasjonen, med hovedfokus på rammene for frivillige og for aktivtet, fikk vi i år Oslo
kommune mer inn i FRI OAs spleiselag.
Med kommunens støtte på henholdsvis 1.400.000,- til Skeiv Kunnskap og 1.100.000,- til drift av
organisasjonen, i tillegg til Akershus fylke sitt driftstilskudd på 800.000,-, samt deres
ekstrabevilgning på 26.000,-. gikk organisasjonens inntekter opp nesten 1.000.000,- i 2017.
Totale inntekter er på 4.107.747,- .
De totale inntektene inkluderer prosjektmidler fra Bufdir til Pride House, midler til Skeive
kunstnere (nå Pride Art) fra Oslo kommune, samt fylkets driftsmidler og kommunens prosjektsog driftsmidler nevnt over.
I tillegg har organisasjonen i år økt sine frie inntekter som består av medlemskontingent,
momskompensasjon, støtte fra FRI og Grasrotandelen samt noen mindre inntekter ved salg av
kalendere og lønnstilskudd økt med nesten 150.000,- i 2017 og utgjør i dag 777.000,-.
Dette har bidratt til at vi nå har kunne gjennomført en rekke tiltak som det har vært behov for
lenge. Økt bevilgning til aktivitetsgruppene, mer til trygge rammer for frivillige, bedre
arbeidslivspolitikk og bedre forutsigbarhet for ansatte og mer synlighet av vår målgruppe og vår
organisasjon. Med det ender våre totale utgifter på 3.814.000,-.
Vi har ikke brukt mer av våre driftsmidler på lønn i året som har vært, likevel gjør kommunens
satsning på kunnskapsheving at vi har fått foretatt ny ansettelse i Prosjektet Skeiv Kunnskap og
vi har fått frigjort ressurser til å jobbe mer med organisasjonens kjernevirksomhet; aktivitet,
trygge rammer, synlighet og frivillighet. Spesielt vil vi i år nevne at aktivitetsgruppene har mottatt
316.000,- i året som har vært. Dette er fordelt ulikt på totalt 26 grupper etter søknad og rapport.
Årsresultatet på 290.000,- er et styrt overskudd. Det er to årsaker til at vi har spart deler av våre
frie inntekter til formål om å øke vår egenkapital. Den ene er at nåværende leder har planlagt
sin avgang og at det av den grunn er holdt av midler for å dekke to lederlønner i perioden mars
og april i 2018 noe som vil medføre underskuddsbudsjettering for 2018. Den andre årsaken er
at vår egenkapital bør rustes for å kunne dekke løpende driftsrelaterte utgifter i en tre måneders
periode ved drastiske kutt og en svært negativ økonomisk endring.
Styret anser økonomien til organisasjonen som hensiktsmessig god, men både frivillighet og
ressurser til å følge opp organisasjonens øvrige arbeid trenger trygge rammer når virksomheten
er så stor som den er i FRI OA. Det er derfor godt å holde til i en kommune og i et fylke som
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lytter til oss og ser oss i vår situasjon. Uten denne økte bevilgningen fra både Akershus fylke og
Oslo kommune hadde vi måtte foreta valg som ville gått på bekostning av mange.

3. En sterk
medlemsorganisasjon
FRI OA skal være en sterk
medlemsorganisasjon, og å
jobbe for det har vært et uttalt
mål i arbeidsprogrammet for
2017. Dette målet handler
både om å øke
aktivitetsnivået blant de
frivillige, og å bidra til å øke
medlemsmassen. Med flere
medlemmer i ryggen har vi
mer styrke.
Sentrale tall peker oppover,
og samlet i skjema under
tydeliggjøres dette.
Forklaring og gjennomgang
av tallene følger i de neste
avsnittene.

3.1 Medlemmer, sosiale
medier og nyhetsbrev
FRI OA er det største
fylkeslaget i FRI med 1531
medlemmer i 2017. Vi utgjør
med det nesten halvparten
av medlemsmassen på landsbasis.
FRI OA opplever jevn medlemsvekst, og har vervet 431 nye medlemmer i 2017 (32% av den
totale medlemsmassen), mot 323 helt nye medlemmer i 2016 (29% av den totale
medlemsmassen).
Desverre har 237 av medlemmene som betalte i 2016 ikke betalt i 2017 (17,3%), mot 105 av de
eksisterende i 2015 som ikke betalte i 2016 (9,3%). Frafallet er altså betydelig høyere i 2017.
Og det viser at vi har et betydelig potensial til å bli bedre på å holde på de medlemmene vi har.
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Likevel gir vervingen av helt nye medlemmer i løpet av 2017 at vi har rekordmange medlemmer
totalt sett: 1531 stykker.

Vi ser synlighetsarbeid og vervearbeid i sammenheng med medlemstallene, og prøver under å
forklare veksten.
Prideperioden - juni, juli og august (etterregistrerte i medlemssystemet per 17. August 2017) er
en viktig faktor når veksten av antall nye medlemmer skal forklares, med 160 nye medlemmer
vervet i 2017 mot 145 nye medlemmer i 2016. I prideperioden ble FRIs nasjonale kampanje “Gå
for meg” kjørt. Denne skapte ekstremt mye oppmerksomhet i sosiale medier, i media og ikke
minst oppslutning om festivalene våre, inkludert Oslo Pride. Kampanjens oppslutning ga likevel
ikke utslag i ekstremt mange flere vervede medlemmer i 2017 kontra fjoråret.
Så, hva er årsaken til det gode verveåret? Vi mener det er en kombinasjon av alt arbeidet:
●
●

Vi har synliggjort viktigheten av å bli medlem på alle egne arrangement i løpet av året,
enten i form av rollups, flyers, på storskjerm eller verbalt.
Rekkevidden i sosiale medier har økt - i alle kanaler. Se grafen på side 11.
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○

●
●
●

●

●

●
●
●

Spesielt god vekst har vi i vår hovedkanal i SoMe, facebook. Hvor vi har gått fra
2348 følgere i 2016 til 3775 i 2017.
○ Vi har gjennomgående kjørt vervebudskapet i SoMe-kanalene gjennom året,
vært tydelige i alle eventtekster og gjentatt budskapet i statusoppdateringer.
Vi har pleid medlemmene våre med digitale nyhetsbrev: 23 stykker i 2017, og har
gjennom året i nyhetsbrevene oppfordret folk til å betale mottatt faktura.
Massiv synlighet gjennom “Gå for meg”-kampanjen, som så vidt nevnt over.
Ved siden av dette har vi kjørt vår egen minikampanje “Jeg spør deg - vil du bli
medlem?” gjennom hele året. Blant annet hektet vi denne videokampanjen på at
nynazistene i Den Nordiske Motstandsbevegelsen mobiliserte mot “Homolobbyen” altså mot oss i FRI.
Vi var mer synlig på flatene under Oslo Pride - på Pride House og spesielt i Pride Park,
med store bannere med vervebudskap og “arrangør av festivalen”-budskap sentralt
plassert over alt og på flere plasser enn tidligere år.
Vervebudskapet nådde gjennom via FRI-standen i Pride Park, som vi i år hadde
hovedfokus på å vise fram aktiviteter i aktivitetsgruppene. Blant annet kjørte vi egne
arrangement som lesbisk speed-dating, seniortreff, transkafe, verksted for
regnbuefamilier og flere andre.
Vi har jobbet med vervebudskapet i aktivitetsgruppene - gjennom våre nøkkelfrivillige
gjennom hele året.
Vi har synliggjort fylkeslagets lokale arbeid i media.
Og vi har synliggjort aktiviteten gjennom egen nettside, som vi vil vise effekten av i de
neste avsnittene.

3.2 Nettside - frioa.no
Fylkeslagets nettside, som er frakoblet sentralleddets nettside, la vi opp høsten 2016. Frioa.no
ble “soft”-lansert i september 2016, og har blitt utbygget og fremhevet mer og mer siden da.
Nettsiden fungerer som felles plattform for alle våre grupper, alle arrangement i Oslo og
Akershus, som ytringskanal for politikk, nyheter, aktuelt og blogg, som plattform for ressurser
som “Skeive og demens”, Kjønnsportalen og prosjektet vårt Skeiv kunnskap.
Eksponeringen og verdien av denne blir tydelig når man sammenligner trafikken på nettsiden
frioa.no med trafikken på sentralleddets side, foreningenfri.no:
Frioa.no
Sidevisninger 2017: 116 585
Brukere: 17 624
Økter: 26 200
Snittid økter: 02:23

Foreningenfri.no
Sidevisninger: 156 380
Brukere: 41 814
Økter: 58 496
Snittid økter: 01:48
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Eksponeringen av FRI Oslo og Akershus’ aktiviteter, meninger og ressurser via egen nettside,
frioa.no, er meget verdifull når man ser at det er 116 585 sidevisninger på egen nettside totalt
mot 156 380 totalt på sentralleddets. Til sammenligning hadde
foreningenfri.no/fri-oslo-og-akershus - altså vårt fylkeslags underside på foreningenfri.no - kun
3576 sidevisninger i hele 2017.
Trafikken viser i seg selv nytteverdien av egen hjemmeside for laget vårt, samtidig - og kanskje
enda viktigere - tror vi at nærheten og relevansen overfor medlemmer og potensielle
medlemmer styrkes med lokal hjemmeside.
Via egen hjemmeside får vi bedre fremhevet den politikken som berører våre medlemmer. Vi får
fremhevet den lokale aktiviteten, og vist hvordan vi jobber holdningsskapende i området som
medlemmene våre bor i. Vi får gjennom egen nettside adressert lokale forhold gjennom FRI
OA-bloggen, og ikke minst samlet gruppenes aktiviteter i én felles kalender.
Landingssiden vår frioa.no har høyest besøkstall: 13280, mens kalendersidene har nest høyest
besøkstall 6053.
Med tanke på medlemstall, og rekord på dette i 2017 for FRI OA (altså 1531 medlemmer), skal
vi ikke se bort fra at de 1484 sidebesøkene på frioa.no/medlem vs 1911 besøk på tilsvarende
side på foreningenfri.no har bidratt positivt.
Resten av den totale trafikken på nettsiden fordeler seg i hovedsak på aktivitetsgruppenes
sider, og på ressursen kjønnsportalen.
Som del av FRI OAs prosjekt ‘egen-nettside’, og videreføring av arbeidet med å samle all
aktivitet og bli én felles, styrket organisasjon (satsning startet i 2016), har vi gjennom året jobbet
med det visuelle uttrykket til en rekke av gruppene våre og implementert dette i nettsiden.
For å nevne noen eksempler på det visuelle arbeidet: LAW har laget ny logo basert på
designmanualen vår, vi har jobbet med ny logo til PUST UT, Wish og Late Bloomer Ladies, og
vi har laget illustrasjonsbilder til Queer Yoga-arrangementene.
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Over: Artwork Queer Yoga.
Under: Nye logoer: LAW - Lesbians After Work, WISH Oslo - et samlingspunkt og en lekeplass for kvinner, trans* og
inter* med interesse for fetisj og bdsm, og PUST UT - Personer med psykisk utviklingshemning treffes sosialt og
trygt:
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Videre har vi i arbeidet med å bli én styrket organisasjon jobbet for å styrke synligheten i
Google, spesielt gjelder dette våre ressurser på nettsiden og aktivitetsgruppenes undersider.
Dette betyr at vi har jobbet med søkemotoropptimalisering for alle gruppenes undersider på
frioa.no og ressurssidene, slik at disse kommer høyest mulig opp på Google når folk søker etter
informasjon på vår hjemmeside.
Resultatet av søkemotoropptimaliseringen er at over halvparten av gruppenes undersider på
frioa.no nå rangerer som nummer én på google.
Resten av gruppene som vi har informasjon om på frioa.no rangerer som nummer to, tre eller
fire. Mange av gruppene har egne hjemmesider, og det er naturlig at disse hjemmesidene
kommer opp først i google når folk søker etter disse.
Videre har vi publisert totalt 22 nyheter under fanene aktuelt/blogg/nyheter og pressemeldinger i
2017.

3.3 Synlighet i media
FRI OA har hatt et godt informasjonsår i 2017. Vi har satt agendaen en rekke ganger, vi deltar i
debatter som gjelder livene til våre medlemmer, vi bruker vår stemme solidarisk og vi tar tak i
tema som ikke alle oppfatter som populære.
Omtaletallene i grafene under viser at vi ligger på det jevne sammenlignet med de foregående
årene (alle norske kilder i Retriever). Merk forhøyninger i 2014 da vi arrangerte EuroPride, og i
2016 da Orlando-massakren i USA inntraff rett før Oslo Pride.
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Stortingsvalg
Søkestreng

2013

"LLH Oslo og Akershus*" OR "LLH Oslo og
Akershus"
72

Lokalvalg

Stortingsvalg

2014

2015

2016

2017

112

86

24

0

"LLH Oslo og Akershus*" OR "LLH OA"

79

94

86

26

0

"FRI Oslo og Akershus*" OR "FRI OA"

0

0

0

72

73

"Hans Heen Sikkeland"

54

94

80

92

50

0

0

0

0

5

"Skeiv Kunnskap"
Kunnskap"

or

"Prosjekt

Skeiv

De store og populære sakene i 2017, som ga mye oppmerksomhet i pressen, var tildelingen av
Frydprisen til "SKAM", Æresprisen til Esben Ester Pirelli Benestad (basert på egen
pressemelding), og felles flaggheising sammen med ordfører i Oslo, Marianne Borgen i juni i
anledning pride (NTB-artikkel).
Arbeidet med antirasisme i egen organisasjon satte også agenden i media i år. Blikk omtalte
vårt engasjement og initiativ på lederplass i augustnummeret “...antirasistisk arbeid BLIKKS
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De virkelige heltene blir først slagkraftig når det blir en del av den organiserte lhbt-bevegelsens
ansvar og prioriteringer. Og nå har også FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
– kommet på banen. I juni satte lokallaget FRI Oslo og Akershus ned et eget utvalg som skal
jobbe med antirasisme. Dette initiativet er historisk. Målet er å skape en helhetlig politisk
plattform med antirasistiske verktøy og strategier som lokallag i FRI over hele landet kan bruke.”
Blikk nr 8 2017 - lederartikkel

FRI OA var tydelige i media i forhold til hendelsen som preget Kvinnedagen 8. mars, og vi var
en av organisasjonene som refset mars-komiteen etter fane-angrepet på PION.
"- Jeg er helt uenig i at PION-fanen bryter med parolegrunnlaget. Menneskerettigheter
for sexarbeidere er ikke noe som er i strid med parolegrunnlaget . Ved å si noe sånt, sier 8.
mars-komiteen at de ikke er for menneskerettigheter for sexarbeidere. Det er uhørt.
Dette sier Hans Heen Sikkeland, leder i Oslo og Akershus fylkeslag av FRI, organisasjonen for
lhbt-personers rettigheter. I gårsdagens 8.mars-tog fra Youngstorget kom en vakt og rev
istykker parolen til de prostituertes interesseorganisasjon PION." - Dagsavisen 9. mars.
I mai 2017 åpnet så Eldorado bokhandel for besøk av den østerrikske høyreekstremisten Martin
Sellner. Martin Sellner er talsmann for Identitäre Bewegung i Østerrike, en høyreekstrem
bevegelse kjent som «identitære» på norsk. FRI OA jobbet med saken på flere måter - og noe
kom til syne i media, som da styreleder deltok på motdemonstrasjon:
“– Dagens motdemonstrasjon viser hvor viktig denne saken er for folk. Det er noe som
engasjerer og oppmøtet i dag er en bekreftelse på at vi må møte høyreekstrem ideologi med
motstand, sier Hans Heen Sikkeland, leder av FRI Oslo og Akershus.” - Blikk 27. mai 2017
Høstens store informasjonshøydepunkt var gjennomslaget i media om skeive seniorer. 28.
september 2017 kom vi på trykk med kronikken "Gammel, grå – og fortsatt homo" i Aftenposten
og 18. oktober var vi hovedsak med prosjekt Skeiv kunnskap på Gaysir i artikkelen "Den skeive
alderdommen".
I den påfølgende tiden etter kronikken arbeidet vi sammen med NRK om et innslag på samme
tematikk, og dette ble sendt som hovedreportasje i magasindelen på Søndagsrevyen 3.
desember.
Informasjonsåret 2017 ble absluttet med forhåndsomtale av juleavslutningen vår for
seniortreffene på Kampen. Da fikk vi Gerd Brantenberg til å komme og lese høyt historien "Anne
og Anne kommer hjem til jul", og vi fikk oppslag basert på pressemeldingen "Hjem til jul med
FRI".

16

Stortingsvalg

Lokalvalg

Stortingsvalg

År

2013

2014

2015

2016

2017

"Oslo Pride*" OR "Skeive dager*"

663

369

433

1360

656

"Oslo Pride*" AND "Skeive dager*"

58

82

65

48

28

"Skeive dager*"

659

229

120

128

97

"OsloPride*" OR "Oslo Pride*"

63

237

390

1284

590

"Pride House*"

59

157

70

57

246

138

112

116

114

"Pride Park*" OR "Pride Village*" /
"Pride Park*" AND "Oslo" --> fom 2016 117
"EuroPride*" OR "Euro Pride*"

65

943

99

78

116

"Pride Art" OR "Skeive Kunstnere"

11

38

22

18

22

Omtaletallene for Oslo Pride er betydelig lavere i 2017 enn i 2017. Som tidligere nevnt er
hendelsene i Orlando en av årsakene til det massive trykket i 2016.
Vi er altså i 2017 mer på normalnivå i antall omtaler (for det som er et Stortingsvalg-år).
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Spesielt positive er omtalen som gjelder Pride House, som viser en økning på nær 200 artikler
fra 2016 til 2017. Noe av økningen kan knyttes til kontroversene om Martin Sellner (nevnt
ovenfor), fordi lokasjon av Pride House var Eldorado bokhandel. Men i hovedsak er dette
egenskapt omtale - Pride House tok opp tema rundt homonasjonalisme som ble godt dekket av
både NRK og Klassekampen.
Videre fikk også debattene og foredrag om hvordan USAs politikk etter Trump påvirker
situasjonen for skeive globalt mye oppmerksomhet.
Mange av våre samarbeidspartnere under Pride House kjører også sine egne saker i media
knyttet opp mot arrangementene på Pride House.

3.4 Aktivitet og frivillighet
Aktivitetsgruppene er, ved siden av festivalen
vår, den delen av oss som genererer mest
frivllighet og deltagelse.
I gruppene våre er det 105 nøkkelpersoner som
driver aktiviteten. Disse har alene skapt 840
store og små arrangement gjennom året.
Aktivitetsgruppene har til sammen brukt 2117
timer på styremøter, altså fysiske møter i følge
deres egen rapportering. Dette er ikke
medregnet annen frivillig aktivitet, som
forberedelse til aktiviteter, å være til stede og
arrangere dem, tid brukt på mail og telefon for å
følge opp brukerne av tilbudet, eller tid brukt på
å forberede styremøter. Vi anslår at denne
aktiviteten utgjør vesentlig flere timer enn
styremøtene.

To av ildsjelene bak seniorsatsingen

Hele 13 693 personer deltatt på disse arrangementene - og de har deltatt 46 000 skeive timer.
Disse 46 000 timene benytter altså folk sammen.
Når vi så inkluderer festivalen vår, Oslo Pride, vokser tallene seg enda større. Vi er totalt 568
personer i ledelse og styrer, inkludert nøkkelpersoner andre frivillige. Mellom oss har vi
arrangert 975 arrangement i 2017. Det innebærer mange timers frivillig arbeid. Med over 10 000
timer frivillig arbeid i styrer og ledelse i Pride og aktivitetsgruppene tilsvarer det over 6 årsverk i
løpet av 2017. Tallet vil være høyere hvis vi medregner tid brukt utenom styremøter i
aktivitetsgruppene.
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Totalt har 127 293 personer deltatt på alle våre arrangement, og vi har skapt deltakelse ikke
langt unna en halv million timer: 452 774 timer.
Timene som benyttes på våre arrangement har mange forskjellige effekter ut i fra hvilken
gruppe som skaper deltakelsen. Felles for dem alle er at de bidrar til at brukerne av tilbudene
får positive arenaer å møte andre. Aktivitetsgruppene bidrar til økt helse og bedre levekår på
forskjellige måter.
Flere av gruppene er basert på fysisk aktivitet - dans i Oslo Tango Queer, volleyball eller
innebandy i Raballder, turer med lesbisk turlag, golf med Fore Norway og løping med Oslo
Frontrunners er alle tilbud som gjør at folk beveger seg mer i hverdagen. Men minst like viktig er
det sosiale: I alle disse gruppene legges det vekt på å skape trygge og inkluderende arenaer
der det er rom for å være hele seg selv sammen med andre som er i eller har vært i samme
situasjon. I disse gruppene finner folk støtte til “komme-ut-prosesser”, knytter vennskap og blir
tryggere på andre arenaer. Som Raballder Innebandy uttrykker det: “Sosialisering rundt fysisk
aktivitet, som igjen kan gi mange positive ringvirkninger for medlemmene, er vårt viktigste
fokus.”
De fleste gruppene i FRI OA er basert på likepersonsprinsipp. Mange av gruppene tar form av
støttetilbud, der folk får støtte og praktisk hjelp til noe de har til felles med andre i gruppa - å
finne ut av sin seksuelle orientering sent i livet, muligheten til å snakke med andre foreldre som
har barn som finner ut at de er skeive, eller å finne ut av kjønnsidentitet og eventuell medisinsk
hjelp. For mange er det den første arenaen der man møter likesinnede, slik VisiBle har blitt:
“Gruppen skaper arenaer for Bi+ folk som ikke var der før, verken i skeive eller streite miljøer.
Mange har fortalt oss at de endelig har funnet tilhørighet i gruppen.”

Raballdercup 2017

De mange frivillige som legger ned timesvis
med innsats i løpet av året får også utbytte av
dette arbeidet. For noen kan det bidra til å
bygge
kompetanse,
ny
kunnskap og
ledelsestrening. Slike erfaringer er nyttige i
arbeidslivet, og kan åpne nye muligheter.
Også blant deltagerne kan ansvar for
enkeltaktiviteter bidra til å utfordre seg selv.
Måten lesbisk turlag er organisert er et
eksempel på dette: “Lesbisk turlag bidrar til
lederutvikling ved at mange arrangerer tur der
de må ta ansvar for andre. Å påta seg
turansvar betyr at damene må sørge for andre,
og etter gjennomføring er det flere som vil påta
seg mer ansvar for andre turer og dermed
må dette vurderes som en personlig utvikling”.
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Felles for de fleste tilbudene er også at de er rusfrie, eller i hovedsak rusfrie. Våre
aktivitetsgrupper er svært bevisste på å skape inkluderende miljøer, der det er rom for alle.
Lesbians After Work, en sosial gruppe for skeive kvinner, oppleves for eksempel av mange som
et godt alternativ til å møte andre til sosiale aktiviteter utenfor det tradisjonelle utelivet. For vår
målgruppe, som i følge levekårsundersøkelser har et høyere alkoholkonsum enn
majoritetsbefolkningen, er dette et viktig bidrag til å skape en skeiv kultur som ikke behøver å
dreie seg rundt uteliv og alkohol.
Alt i alt bidrar disse tilbudene til bedre helse for brukerne. For noen er det å komme seg “opp av
sofaen og ut” et par ganger i måneden, som Homser i Dagslys kaller det, noe som bidrar til
bedre livskvalitet. For andre er trening, dansing, tur eller annen fysisk aktivitet en gang i uka et
godt bidrag til livskvalitet. Vi er stolte av hvor mange som drar nytte av tilbudet vårt på
forskjellige måter, og hvor mange timer de frivillige bruker av sin tid for å skape disse tilbudene.

Noen av dem som jobber gjennom hele året for å lage Norges viktigste festival: Oslo Pride
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Antallet arrangementer varierer mye mellom gruppene. Delvis fordi det er noen som har
ukentlige arrangement, noen har flere i uka, mens andre har månedlige eller sjeldnere. Alle
gruppene har rapportert på samme måte, men de har svært forskjellige aktiviteter.
Familienettverkets fire arrangementer, altså åpne møter, i løpet av året speiler ikke all aktivitet
som de frivillige bruker på mail, telefon, enkeltmøter med foreldre og annen oppfølging. Det
skjuler seg også svært forskjellige aktiviteter i tallene, som for eksempel Homofoniens 40
arrangement, som inneholder både ukentlige korøvelser, tre konserter og en tur til korstevne i
Finland. Merk her at Skeive toner har lagt ned i løpet av 2017, og derfor ikke har noen
arrangement.
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Grafen viser hvor mange som deltar på aktiviteter i hver gruppe. Gruppene har forskjellige måter
å jobbe på, som gjør at de kommer forskjellig ut. Skeive kunstnere har for eksempel
tilsynelatende lav deltagelse fordi det er få møter, men de rundt 70 kunstnerne legger ned
hundrevis av timer i å produsere kunst i løpet av året utenom møter. Raballder Volleyball, på
den andre siden, har det høyeste antallet personer, fordi de er ca 15 personer på trening tre
ganger i uka. Det samme gjelder Homofonien med ukentlige øvinger, og Fore Norway, som
spiller golf en gang i uka. Tallene over er altså ikke “unike brukere”, men er ofte de samme
personene som deltar hver gang. Like fullt, grafene og tallene synliggjør noe av det aller
viktigste som organisasjonen vår bidrar til - deltakelse. Uten det frivillige arbeidet i gruppene
våre, hadde samfunnet gått glipp av ekstremt mye deltakelse av mange personer over nær
utallige antall timer.

22

Denne grafen viser antall timer styrearbeid i hver av gruppene. Dette er basert på antallet
styremøter (og for noen grupper er det inkludert kommunikasjon i styret via mail og telefon),
ganget med antallet personer i styret og hvor lenge møtene varer.
Utregningen gir oss et forsiktig anslag av tidsbruken som våre nøkkelpersoner har brukt på å
planlegge aktivitetene. Det tallene ikke viser er tiden som er brukt på å gjennomføre alle
aktivitetene.
Vi tror at antallet timer som legges ned av nøkkelpersoner minst er det dobbelte, om tid brukt på
gjennomføring også legges til. Dette skal vi arbeide for å få med til neste år.
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3.5 Oslo Pride
Under arbeidstittel for pride-tema 2017 "Fryktløs kjærlighet", som landsstyret gikk inn for
nasjonalt, var FRI OA med på å utvikle kampanjen "Gå for meg".
Fryktløst, fulle av kjærlighet og solidaritet til alle som ikke kunne eller turte ble det
rekordoppslutning om pridefestivalene land og strand rundt. Så også for festivalen vår, Oslo
Pride.

Oslo Pride er det største og viktigste arrangementet i FRI OA. Oslo Pride drives av et eget styre
og ledelse, fullstendig på frivillig basis, og denne gjengen har i 2017 overgått seg selv med en
svært vellykket Pride. Rekordmange deltagere i paraden - 10 000 flere enn fjoråret, stor pågang
i Pride Park under hele festivalen, rekordstor utstilling i Pride Art og godt oppmøte i Pride
House. Antallet besøkende i Pride Park er ganske likt fjoråret, men de besøkende tilbrakte flere
timer der, og det var derfor trangere om plassen og flere på konserter og arrangement.
Oslo Pride 2017 åpnet med Pride House og gatefest i Strøget, 24. juni. Pride Park åpnet
onsdag 28. juni 2016. Oslo Pride Parade ble arrangert lørdag 1.juli 2017, med rekordstor
deltagelse under FRIs paradeinnslag, kampanjen Gå for meg - hver grunn til å la være er en
grunn til å delta.
Oslo Pride har også deltatt med flere frivillige på internskolering i FRI som ble arrangert i
Bergen. Festivalen har hatt et sterkt fokus på inkluderende arenaer og jobbet målrettet med å
ha universell utforming og gode rutiner for varsling av rasisme og trakassering. Oslo Pride har
også hatt frivillige med på alle våre skoleringer og internseminar i 2017(mer om dette under
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punkt 4.1). Sammen med FRI OA arrangerte Oslo Pride skoleringshelg for sine fagsjefer,
ledelsen og styret. Målet for helgen var å gi alle tilgang på gode ledelsesstrategier og bedre
samarbeidsgrunnlaget. Ledelsen og styret i Oslo Pride hadde også flere møter med FRI OAs
styre for å se nærmere på styrende dokumenter og samarbeidsmodellen til FRI.
Styret i Oslo Pride: Lars Arnesen, styreleder. Styremedlemmer; Inger Kristin Haugsevje, Stein
Runar Østigaard, Hallvard Øren, Gudrun Jevne, Heidi Nordby Lunde og Annett Brohmann.
Daglig ledelse: Festivalsjef Fredrik Dreyer, festivalnestleder Yonas Bennour, HR-ansvarlig
Ingrid Blomsnes Solheim, Kommunikasjonsansvarlig Thomas André Syvertsen og
Økonomiansvarlig Maria De Paoli.

Nøkkeltall Oslo Pride 2017
(Besøkstall hentet fra Oslo Prides egne tellinger og paradetallene er anslag)
2017

2016

Paradedeltakere

Ca 40 000

Ca 30 000

Klikket inn Pride Park

Ca 70 000

68 493

Klikket inn Pride House

2300

1500

Antall innmeldte arrangement

210

210

Antall gratis arrangement

188

163

Antall gratis arrangement

44

33

Antall arr Pride House

45

67

Påmeldte flåter i paraden

128

104

Gå for meg - hver grunn til å la være er en grunn til å delta
Årets kampanje for Pride i Norge var en stor suksess. Med oppfordring om å gå for noen som
ikke kan eller tør samlet inn og formidlet FRI historier fra folk i hele landet som ikke kan eller tør
gå i Pride. Tusenvis delte kampanjen i sosiale medier, og oppmøtet under FRIs parole i Oslo
Pride viste at dette fikk mange til å forstå viktigheten av Pride og av å delta i paraden for å vise
sin støtte til kjønns- og seksualitetsmangfoldet. Oppmerksomheten i sosiale og “vanlige” medier
bidro til stor oppslutning om årets Pride i hele Norge.
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3.6 Æresprisen og Frydprisen 2017
Juryen til Æresprisen og Frydprisen i 2017 besto, i tillegg til leder i FRI OA, av Christer André
Gudmundsdottìr fra Skeiv Ungdom Oslo, Lara Okafor fra Skeiv Verden Oslo og Klaus Bøckman
fra FRI Oslo og Akershus. Vi fikk inn rekordmange nominasjoner av en rekke flotte og verdige
enkeltpersoner og organisasjoner.
Æresprisen gikk til Esben Esther Benestad Pirelli, lege, sexolog og aktivist i kampen mot de
ensfoldige kjønnsnormene i samfunnet. Hen har vært livsviktig for mange transpersoner og
kjønnskreative i Norge, både som lege og synlig aktivist:
“Vedkommende har gang på gang lært oss at det er kulturen vår det er noe feil med når det
kommer til kropp og kjønn. Hen har lært oss at det er kulturen vår som er ensfoldig mens
naturen er mangfoldig. Hen har stått rakrygget i kampen mot diagnose- og
behandlingsmonopolet som gjelder transpersoner i Norge,” uttalte Hans Heen Sikkeland i sin
tale under prisutdelingen.
Frydprisen tildeles organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist et godt og varmt
engasjement for skeive personer. Frydprisen 2017 gikk til serieskaper Julie Andem, og
skuespillerne Tarjei Sandvik Moe, Henrik Holm og Carl Martin Eggesbø for rollene deres i
NRK-serien SKAM.

Bilde: Juryen og mottakere av Frydprisen 2017 på scene i Pride Park i Spikersuppa.
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I juyryens begrunnelse het det at “I år går prisen til noen som har nådd ut nasjonalt og
internasjonalt med et vakkert, skeivt budskap. Den går til noen personer som har uttrykt følelser
som mange av oss skulle ønske vi fikk utløp for i tidlig alder. Gjennom et mangfold av skeive
karakterer, har en av prisvinnerne skapt et univers som sjeldent eller aldri har blitt sett på
nasjonale og internasjonale TV-skjermer”.

3.7 Spesielle markeringer og arrangement
7. mars: I samarbeid med Litteratur på Blå arrangerte vi “Skeiv Litteratur på Blå” - en
litteraturkveld med forfatterlegende Gerd Brantenberg, og de nye spennende forfatterstemmene
Ylva Ambrosia Wærenskjold og Kristofer Folkhammar.
31. mars: I anledning den
internasjonale
transsynlighetsdagen ble
det laget en kort video til
bruk i sosiale medier,
samt en løpeseddelaksjon
med
utdeling
av
informasjon
i
Oslo
sentrum.
21.
april:
FRI
OA
arrangerte “FRIhet i 45 år
– jubileumsmarkering og
fest” en markering av at
det var 45 år siden
straffeparagraf 213, som
forbød sex mellom menn,
ble opphevet. I den
anledning inviterte vi til
festmarkering
på
Ingensteds, med over 200
interesserte og engasjerte
lyttere i salen.
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Bildet: Geir Hagland, Kim Friele, Gerd Brantenberg og Halvor Elvik fortalte om fjerningen av
straffeparagraf 213 til et fullstappet Ingensteds i april.
De oppmøtte på jubileumsmarkeringen fikk høre historier fra noen av dem som sto i fronten for
å oppheve paragrafen - Kim Friele, Gerd Brantenberg og Geir Hagland. Samtalen ble ledet av
daværende Dagbladet-journalist Halvor Elvik.
27. mai: FRI OA var medarrangør av arrangementet “Stå opp mot nazismen”. Arrangementet
var et svar på at nettstedet «Ekte Nyheter» hadde invitert Martin Sellner, leder
identitærbevegelsen i Østerrriket - en fascistisk og høyreekstrem gruppering og bevegelse, til
panelsamtale i Oslo.
26. august: For andre år på rad har vi arrangert Skeiv Fadderdag i samarbeid med Skeivt
studentforum for nye studenter og andre nyinnflyttede i byen. Rundt 100 nyinnflyttede
Oslo-borgere deltok.
23. september: FRI OA markerte Bisynlighetsdagen med debatt og kafétreff.
1. november: FRI OA markerte transminnedagen samarbeid med Skeiv Ungdom.
1. desember: I anledning Verdens Aidsdag arrangerte vi Vogueball til inntekt for HivNorge i
samarbeid med meraki Voguing. Kvelden var en stor suksess, med nærmere 200 personer som
deltok i dansekonkurransene eller som aktivt publikum.
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Vi har i tillegg hatt flere arrangement med mål om kompetanseheving og skolering for våre
medlemmer og frivillige. Les mer om dette under.

4. En attraktiv plass å være frivillig
Som vist over har FRI OA over 20 aktivitetsgrupper, og i tillegg noen faste aktivitetstilbud som
alle drives på frivillig basis. En viktig forutsetning for frivillighet er at de frivillige opplever at de
får noe tilbake for å bidra, og dette har vært et uttalt mål i arbeidsplanen for 2017. For mange
handler dette om et sosialt felleskap, følelsen av å gi noe tilbake, eller å skape et tilbud de
ønsker selv. Antallet timer frivillige legger ned i vår organisasjon tyder på at de får noe tilbake.
Et annet viktig aspekt ved frivillighet er å oppleve mestring, føle seg nyttig, lære noe nytt og få
erfaringer som de kan dra veksel i andre sammenhenger. De kjernefrivillige har forskjellige
oppgaver og ansvar, og får skolering og erfaring med alt fra styrearbeid, organisasjonsøkonomi,
organisasjonsdemokrati, festivaldrift i alle ledd, til politikk og politisk påvirkning.
I løpet av 2017 har styret og kontoret prioritert å legge innsats i å arbeide for å gjøre det enklere
og mer lærerikt å være frivillig i FRIs aktivitetsgrupper.

4.1 Intern kunnskapsheving og arrangement knyttet til dette
I tillegg til generell læring og kompetanseheving som følger av frivillige verv, tar FRI OA ansvar
for at alle frivillige skoleres i grunnleggende verdier i vår organisasjon. I 2017 har vi lagt vekt på
skolering og kunnskapsheving på ledersamlinger for aktivitetsgruppene og på felles seminar
med fagsjefer og ledelse i Oslo Pride, og hatt skolering med prosjekt Skeiv Kunnskap for alle
disse. I samarbeid med ledelsen i Oslo Pride har vi bidratt til å skolere alle frivillige i Oslo Pride i
våre verdier og historie.
FRI sentralt arrangerte skoleringsseminar i Bergen der 12 medlemmer fra FRI Oslo og Akershus
deltok. Det var personer som jobber med kvinnegruppene, transgruppene, antirasistisk utvalg,
styret i FRI OA og kjernefrivillige i Oslo Pride som deltok på dette. Seminaret varte over tre
dager og tok for seg grunnskolering i organisasjonens virksomhet og demokratiske oppbygning.
Flere deltok også på kurs i påvirkningsarbeid og medieskolering.
Mer om seminar finnes her: https://www.fri-seminar.no/.
I 2017 har vi også arbeidet spesifikt med antirasisme i organisasjonen, og et nytt antirasistisk
utvalg har arrangert workshop om dette temaet for å skolere organisasjonen om dette.
Vi har lansert en nettressurs om kjønn som vi har promotert både internt i organisasjonen spesielt på aktivitetsgruppeseminar.
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Vi har arrangert transaktivistworkshop for å øke kompetansen på arbeidet for kjønnsmangfold.
I tillegg til dette har FRI OA deltatt på en rekke arrangement i regi av andre frivillige
organisasjoner, markeringer og hos Akershus fylke, Bærum kommune og Oslo kommune. På
toppen av det igjen kommer alt som har skjedd som ledd av prosjekt Skeiv kunnskap (punkt 5
under).

4.2 Administrativ tilrettelegging
Frivilligheten og medlemsveksten krever noe tilrettelegging, både administrativt, økonomisk og
med kommunikasjon og synlighet. Dette har vært prioritert i FRI OA i 2017, og det ble i april
ansatt en ekstra person på kontoret for å følge opp aktivitetsgrupper gjennom møter, seminarer
og informasjon. I løpet av 2017 har dette arbeidet med aktivitetsgruppene ført til utarbeiding av
veileder for gruppene, tre aktivitetsgruppeseminarer, mer synlighet for gruppene under Pride
gjennom FRIs stand, bedre rutiner for tildeling av midler til gruppene, skolering, samlinger for å
bli kjent på tvers av gruppene og egne møter med mange av gruppene for å bedre samarbeidet.
I tillegg har styret begynt en fadderordning der hvert styremedlem fungerer som kontaktperson
for to til tre aktivitetsgrupper.

4.3 Tilrettelegge for nye grupper
I løpet av 2017 har kontoret brukt en del tid på å følge opp nye grupper og aktiviteteter i FRI
OA-familien. Nye av året er en gruppe for de av oss under bi/pan-paraplyen - visiBle, og en
gruppe for skeive med utviklingshemming - Pust ut. I tillegg har både t-kafe og aktiviteten på
kjønnspolitikkfeltet, samt regnbuetreffene for skeive seniorer på Kampen omsorg + vokst
betraktelig i løpet av året.
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5. Stolt Oslo og kunnskapsheving - prosjekt Skeiv Kunnskap
I 2017 har vi kommet et godt stykke videre med vårt kompetanseprosjekt, Skeiv kunnskap. Med
to ansatte i siste halvdel av 2017 har tilbudet blitt utvidet, og vi har etablert oss som en viktig og
etterspurt aktør i kommunens foretak. Skeiv kunnskap bidrar til kompetanseheving om kjønnsog seksualitetsmangfold blant ansatte i Oslo kommune, og er startet på bakgrunn av tiltak i den
enstemmig vedtatte handlingsplanen Stolte Oslo samt tiltaks, kompetanse- og kunnskapsmål i
henhold til diskrimineringslovverk, Byrådserklæringen.
Mål: At arbeidsgivere, ansatte og tjenesteytere i Oslo kommune skal ha kompetanse om
kjønnsmangfold, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og normer. Prosjektet skal gi
gode verktøy som sikrer at riktig kompetanse eksisterer i kommunen over tid. Kommunale
arbeidsplasser skal ha et reflektert mangfolds- og inkluderingsperspektiv som fører til et godt og
inkluderende tjenestetilbud for alle byens brukere og innbyggere, samt et trygt arbeidsmiljø.
Metode: Skeiv kunnskaps metodikk for kunnskapsheving er å formidle ny kunnskap om kjønnog seksualitetsmangfold, majoritets- og minoritetsperspektiver i kombinasjon med
refleksjonsoppgaver rundt normer og hvordan de påvirker egen yrkespraksis. Bevissthet rundt
hvordan normer for kjønn og seksualitet preger yrkesspesifikk praksis, som skole og
eldreomsorg, på ulike måter er sentralt for å skape varig forandring.
Skeiv kunnskap bruker interseksjonelle perspektiver i arbeidet og viser til utfordringer personer
som tilhører flere minoritetsgrupper kan oppleve. Vi har en prosessorientert måte å jobbe på,
som innebærer å kartlegge den enkelte virksomhet i forkant, og diskuterer hvilke tiltak som kan
jobbes videre med i etterkant av besøket for å skape konkrete tiltak. På den måten bidrar vi til et
systematisk arbeid for et mer inkluderende arbeidsmiljø, yrkespraksiser og rekruttering.
Et utvalg av aktiviteter og arbeidsområder i 2017:
I 2017 har Skeiv kunnskap jobbet bredt mot HR, helse og utdanningssektoren:
●

For skolesektoren ble det i 2016 pilotert og evaluert en helhetlig skolering for
ungdomstrinnet, bestående av tilpasset kompetanseheving for skoleledelse, lærere og
elever, i samarbeid med Rosa kompetanse og Skeiv Ungdom. Dette har i 2017 vært et
åpent og gratis tilbud til alle Osloskoler med ungdomstrinn og i desember ble det på ny
lagt frem som nyhetssak på Utdanningsetatens internsider for skolene, Tavla.

●

Vi har laget laget to filmer om likeverdige tjenester i samarbeid med Sagene skole og
utdanningsetaten.
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●

Lanserte nettressursene på FRI OAs hjemmesider med seminar om kjønns- og
seksualitetsmangfold og prosjekt Skeiv kunnskap på Rådhuset. Politikere og ledelse fra
alle virksomheter (etater) var invitert. Kjønnsportalen og nettressursen om eldre og
demens ble presentert.

●

Startet samarbeid med HR-feltet i kommunen, hvor skeiv kunnskap bidrar med skolering
i kommunens HR-Forum hvor ledelsen i ulike virksomheter deltar. Har fått oppdrag om
en kursmodul i utviklings- og kompetanseetaten. En nettbasert HR-ressurs om
inkluderende arbeidsmiljø har vært diskutert utarbeidet i samarbeid med med seksjon for
personalledelse (under KS-læring). Vi holdt også en workshop for HR-ansatte i bydel
Gamle Oslo om inkludering og normbevissthet i rekruttering og arbeidsmiljø.

●

Skeiv kunnskap har i 2017 utarbeidet en egen skolering for sykehjem og har startet på
oppdragene. Dette er et kompetansehevingstilbud for virksomheter og faggrupper
innenfor eldreomsorgenfor søknadsbehandlere, sykehjem, dagsenter eller
hjemmehjelpstjenester i Oslo kommune.

●

Nytt metodemateriale for eldreomsorgen var under utarbeiding høsten 2017 og lanseres
22. Februar 2018 med eget fagseminar med ledende forskere på feltet, hvor ledelse og
ansatte i eldreomsorgen inviteres til fagdag.

Utvalg av andre aktiviteter i 2017:
Skeiv kunnskap har kurset Røde Kors (kvinnekafétilbudet), Bymiljøetaten, Byrådsavdelingen
som har ansvar for mangfold og integrering i Oslo, holdt foredrag på Verdens psykisk helsedag,
vært deltakere på ILGA Europe konferansen i Warsawa hvor Skeiv kunnskap holdt workshop
om eldre skeive, hatt møte med mobbeombudet i Oslo sammen med Rosa kompetanse og
Skeiv ungdom, holdt foredrag for ledelsen i Oslo Pride og OA-styret. Skeiv kunnskap har i 2017
startet et samarbeid med Kirkens Bymisjon om en rekke kommende tiltak i forbindelse med et
kjønn- og seksualitetsperspektiv på personsentrert eldreomsorg. Vi skal møte avdelingsvise
lederforum i bymisjonen og holde en workshop på personalseminaret til Kirkens Bymisjon med
tema “seksualitet og eldreomsorg”. Vi skal også samarbeide om et fagseminar på Bufdir.
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Bilde: faksimile fra innslag om skeive seniorer på Søndagsrevyen, NRK, 3. Desember
Som nevnt i punkt 3.3 om synlighet i media - har prosjektet har i 2017 fått god mediedekning:
●
●
●
●

28. september: Skeiv kunnskap kronikk i Aftenposten,
18. oktober: Intervjuet i Gaysir i “Den skeive alderdommen”.
3. desember: Søndagsrevyens hovedsak i magasindelen, om skeive seniorer, prosjekt
Skeiv kunnskap og FRIs seniorarbeid
3. desember: NRK nettsak “Går tilbake i skapet i møte med helsevesenet”.

6. Økt tilstedeværelse i Akershus fylke
I dag er FRI Oslo og Akershus’ aktiviteter i stor grad basert i Oslo, med unntak av to grupper studentbaserte Gay på landet på Ås og Skeiv aften Jessheim. Årsmøtet ønsket å prioritere
innsatsen i Akershus, og arbeide for handlingsplaner for flere kommuner. FRI OA har et godt
samarbeid med Akershus Fylkeskommune, og har innledet samtaler med Nesodden og Bærum
kommuner, men har foreløpig ikke noe håndfast samarbeid med noen kommuner i Akershus.
Arbeidet for å etablere lokale handlingsplaner i Akershuskommunene må fortsette fremover,
dersom årsmøtet ønsker å prioritere det. I løpet av 2017 har vi allikevel gjort en innsats for å
starte dette arbeidet, gjennom å opprette dialog med to kommuner, promotere prosjekt Skeiv
kunnskap til Akershuskommuner, noe som har ført til flere oppdrag i 2018, og ved å være til
stede på Sandvika byfest.
33

7 . Prioriterte arbeidsområder/særskilte satsingsområder 2017
Årsmøtet vedtok noen særskilte satsingsområder som organisasjonen har arbeidet med
spesifikt. Noen av disse satsingsområdene omhandler spesielt sårbare grupper i vår målgruppe,
som vi derfor anser det som viktig å følge opp.

7.1 Økt fokus på interkjønn, bifile, hivpositive og transpersoner
I løpet av 2017 har det blitt etablert en egen gruppe for bifile, under navnet VisiBle. Gruppa
arbeider med synlighet for bi+-gruppa innad i organisasjonen, og gjennom åpne arrangementer,
blant annet markering av bisynlighetsdagen 2017. I tillegg er gruppa en sosial møteplass med
lavterskel kafetilbud for de som ønsker å møte andre med lignende erfaringer.
T-kafe er et fast tilbud en gang i måneden. I løpet av 2017 har pågangen økt vesentlig, med
oppmøte på 40-50 personer på flere av treffene. Dette viser viktigheten av et trygt, sosialt tilbud.
I 2017 har frivillige arrangert en helgeworkshop i tillegg til T-kaféen. I tillegg til det sosiale
tilbudet har vi i 2017 markert transsynlighetsdagen og transminnedagen, sistnevnte i samarbeid
med Skeiv Ungdom. Vi har også utarbeidet en nettressurs om kjønn, med særlig fokus på inter
og trans.
Verdens Aidsdag ble markert i samarbeid med Hiv Norge som arrangerte konferanse og debatt.
FRI OA samarbeidet også med dansekompaniet Meraki Voguing om et vogueball til inntekt for
Hiv Norge.

7.2 Styrke tilbudet til seniorer
Arbeidet med skeive seniorer har vært høyt prioritert i 2017. De sosiale tilbudene har etablert
seg som hyggelige arenaer med et økende antall besøkende. Særlig er regnbuetreffene på
Kampen omsorg + i vekst, og samarbeidet med Kirkens bymisjon, som driver senteret, er svært
vellykket. I tillegg har prosjekt Skeiv Kunnskap utvidet sitt arbeidsfelt til å også omfatte
eldreomsorgen, noe som har fått mye oppmerksomhet i media og blant politikere. Skeiv
kunnskap har utviklet en nettressurs om skeive og demens, og kurset ledelsen på flere
eldresenter. I løpet av 2017 har vi etablert et samarbeid med pensjonistforbundet.

7.3 Synliggjøre mangfoldet av skeive familier
Arbeidet med å synliggjøre mangfoldet i skeive familier har i hovedsak vært arbeid gjort internt i
organisasjonen i 2017. FRI OA og Oslo Pride bidro til å utarbeide bakgrunnsdokumentet til å ha
familie som tema for Pride 2018, og dette ble vedtatt. Etter vedtaket har Skeiv kunnskap hatt
innledninger for fagsjefene i Oslo Pride og for Landsstyret, samt at Janne fra Skeiv Kunnskap
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bidrar inn mot kampanjeutvalget som arbeider for en felles kampanje med familie som tema for
Pride 2018.

7.4 Utarbeide strategi for antirasistisk arbeid, og skolere frivillige i inkluderende praksis
og antirasistisk arbeid
Etter at årsmøtet vedtok å utarbeide strategi for antirasistisk arbeid i FRI OA ble det satt ned et
utvalg, ledet av styremedlem Kaja Glenne Lund. I oktober ble det arrangert seminar om
antirasisme, et for aktive i organisasjonen og ett som var åpent for alle med ca 40 deltagere,
mange fra FRI og Pride. Utvalget har også arbeidet med politikkutforming i organisasjonen opp
mot arbeids- og prinsipprogram mot FRIs landsmøte.

7.5 Alle våre arrangement skal avholdes på arenaer hvor alle kan delta
Vi arbeider kontinuerlig for å holde arrangementer i lokaler som er universelt utformet. Det er
allikevel en utfordring at våre egne lokaler ikke er spesielt godt egnet for rullestolbrukere.

7.8 Styrke samarbeidet med søskenorganisasjoner i Øst-, Sentral- og Sør-Europa
Oslo Pride har et godt internasjonalt samarbeid med andre Pride-organisasjoner i Europa. I
2017 har FRI OA deltatt på ILGA Europe-konferansen for å knytte nettverk med andre
organisasjoner og lære og dele erfaringer. Familienettverket har deltatt på konferanse i
Gøteborg med tilsvarende organisasjoner, de fleste fra Øst-Europa.
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8. Avslutning
Det har vært et godt år for FRI Oslo og Akershus. Vi går inn i 2018 med mange nye medlemmer
og frivillige som ønsker å styrke det videre arbeidet. Vi har bidratt til at Oslo kommune nå har et
råd for kjønns- og seksualitetsmangfold og vi skal fortsette presset for å få en god evaluering av
handlingsplanen i Oslo kommune. Skeiv kunnskap får stadig flere henvendelser fra sykehjem
og eldreomsorg som ser behovet for mer kompetanse. Ikke minst begynner vi nå arbeidet med
å få til ny plan i Akershus fylke og flere kommuner i Akershus.
Mye av det som arrangeres foregår i Oslo. Vi har mer vi kunne ha gjort utenfor hovedstaden og
måloppnåelsen her er ikke slik den burde være. For å komme oss mer ut og få innpass i flere av
kommunene i Akershus krever det systematisk innsats over tid. Vi har derfor jobbet for å få et
godt kontaktnettverk i fylket og for å støtte oppunder flere aktiviteter. Som hovedregel får
aktiviteter som skjer utenfor Oslo full støtte til gjennomføring. Dette fordi vi ønsker å få til mer.
Det er selvfølgelig mye som gjøres som ikke blir synliggjort i årsrapporten. Aktivitetsgruppene
jobber med mange mennesker og bidrar på flere plan i enkeltpersoners liv enn det som kommer
til syne av å telle arrangement og deltakelse. Vi har derfor i år bedt om at aktivitetsgruppene
selv sier mer om hvordan de bidrar til å bedre levekårene for målgruppen vår. Historiene vi får
inn er god lesning.
Flere av våre grupper har også medlemmer som er i en asylprosess. Alle som er i en
asylprosess deltar på våre arrangement gratis. Dette er noe flere av gruppene har benyttet seg
av. Dette gjelder også mennesker som er i en vanskelig økonomisk situasjon. På denne måten
senker vi terskelen for aktivitet, og legger til rette for økt sosialisering i perioder der dette
kanskje kan føles ekstra vanskelig.
Som organisasjon er vi heldige som har så mange frivillige som tar seg tid til å se hver enkelt
som deltar. Takk for innsatsen gjennom året alle sammen - dere gjør en forskjell!
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Stolte støttespillere

Oslo kommune
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