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1. Innledning // Året 2020 // Leder
I 2020 ble FRI Oslo og Viken etablert på årsmøte 29.januar. Vi hadde aldri vært flere
medlemmer, aktivitetsgrupper og prider, det ble valgt et engasjert styre med høye ambisjoner
for det kommende året, to nye personer var ansatt i Skeiv kunnskap med oppstart i april, og
forutsetningene var til stede for et jubelår. Og så kom korona. Et nytt fylkeslag, med ny ledelse
og flere nye ansatte, fikk starten sin i krisetid. FRI OVs første styremøte var et ekstraordinært
styremøte med hasteinnkalling, og en kort men krevende agenda: «Hva gjør vi nå?»
De første ukene var preget av stor usikkerhet om hvor lenge de strenge smittevernstiltakene
kom til å vare. Kontoret stengte 12. mars 2020, en måned etter innvielse og flytting fra
Tollbugata til Mariboes gate, og har når denne årsrapporten skrives ikke vært mulig å bruke
som aktivitetshus siden. Aktivitetsgruppene våre trengte ny infrastruktur for å kunne
opprettholde aktiviteten sin, og det tok ikke mange uker før vi fikk meldinger om den enorme
påkjenningen sosial isolasjon hadde på flere av oss som finner vårt fellesskap i møteplassene til
FRI OV. De gode relasjonene mellom frivillige, kolleger og styremedlemmer måtte bygges på
zoom, og det skulle skje i møter som i starten var preget av krisehåndtering, avlysninger og
bekymringer.
FRI OV fikk en tøff start. Men, vi lot oss ikke knekke av alt dette. Tvert imot har krisen vist frem
det beste i oss.
Aktivitetsgruppene våre var, med støtte og hjelp fra kontoret, raskt på nett med filmvisninger,
foredrag, samtalegrupper, quiz, håndarbeid og andre arrangement. På nett kunne også våre
aktivitetsgrupper skape møteplasser for skeive over hele landet, som ikke hadde hatt tilgang til
tilbudene våre før. Vi tilpasset oss, og vi ble kreative.
FRI Kongsberg tok kafétreffene sine på gåtur langs Numedalslågen, og hadde piknik på
stranden når solen begynte å varme.
Homofonien hadde prøvesynging i september, med bakgården til styreleder som venterom,
håndspritstasjon i inngangsdøren, og stålkontroll på trafikken ut og inn av øvelsen.
Allerede i april fikk vi samlet noen frivillige til å ringe medlemmer og tilby FRI OVs egen
telefonvennetjeneste. Vi ansatte en prosjektmedarbeider i juni, og med veiledning fra våre
venner i Open Doors London og i tett samarbeid med Skeive venner (FTPN, Skeiv Verden, Den
norske Bamseklubben og Hiv Norge) fikk vi startet arbeidet med det som i oktober 2020 ble
lansert som vårt felles telefonvenntilbud Regnbuetelefonen. Underveis delte vi våre erfaringer
med å starte en telefonvennetjeneste fra bunnen av med RFSL i Stockholm.
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Oslo kommune vedtok handlingsplanen «Stolt og fri» i april, med kompetanseheving som
hovedsatsingsområde og FRI OVs kompetansehevingsprogram Skeiv kunnskap som
samarbeidspartner. En kjempeseier for FRI OV, og svært gode nyheter for byen. Det var også
en gladnyhet som sammenfalt
med 5-årsdagen til Skeiv
kunnskap, og det feiret vi med
kake og taler hos ordfører
Marianne Borgen (bildet).
Viken fylke var også nytt av
1.1.2020, og vi har opprettet
samarbeid med fylkesråden for
mangfold, fylkesrådsleders
kontor, administrasjon og
politikere i Viken
fylkeskommune. Vi er i gang
med å etablere FRI OV sin
rolle i gjennomføringen av
Vikens politiske plattform.
Vi har lært av korona. Vi kunne
nok ha spådd det, men nå har vi sett at vi virkelig stiller opp for hverandre når situasjonen
krever det. Vi har dratt nytte av og delt kunnskap med gode samarbeidspartnere lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Vi har utrolig mye å være stolte av i 2020. Vi har flere seire å feire,
og så snart det er lov – så skal vi sannelig gjøre akkurat det!
Forutsetningene for et jubelår var til stede i februar 2020, og de er der fortsatt i 2021. Jeg kaller
2021 «revansjeåret». Og det tror jeg det blir!
Signert
Nils-Erik Aasen Flatø
Leder, FRI Oslo og Viken
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2. Om FRI Oslo og Viken
2.1 - Medlemsorganisasjon
FRI Oslo og Viken er det største fylkeslaget i FRI med 2172 betalende medlemmer i 2020. Vi
har halvparten av medlemsmassen til FRI på landsbasis.
FRI Oslo og Viken har klart å vokse i antall medlemmer til tross for tapet av våre viktigste
vervearenaer, som er de fysiske møtepunktene under Pride-markeringer. Vi vervet 297 nye
medlemmer i 2020
Økningen som grafen viser, fra 1725 betalende medlemmer i 2019 til 2172 betalende
medlemmer i 2020 skyldes, i tillegg til verving, bedre ivaretakelse av eksisterende medlemmer
gjennom nye funksjoner via medlemssystemet Zubarus. Inndrivelse av medlemskontingent kan
nå skje via Vipps og direkte i nettbank, i tillegg til utsendelse av faktura (som var eneste
funksjon tidligere).

Frafallet var tidligere stort, større enn det skriftlige utmeldinger tilsier. Det fremkommer når en
ser at antall nye medlemmer hvert år ikke gir tilsvarende økning påfølgende år.
Med bedre og flere kanaler for innkreving av kontingent, kommer også et lite hopp i antall
utmeldinger. Vi registrerte 49 utmeldinger i 2020, og 297 helt nye medlemmer.
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Dessverre er medlemssystemet ennå ikke helt optimalt, selv om det har skjedd klare
forbedringer som gjør at vi klarer å beholde flere medlemmer det siste året. Men, fortsatt er det
mange medlemmer som eksisterer i systemet, som hverken har meldt seg ut eller har har betalt.
I 2020 manglet vi 839 innbetalinger fra medlemmer i FRI OV. Vi har altså registrert totalt 3011 i
systemet, hvorav 2172 er betalende. Betalende medlemmer er tallet vi operer med offentlig.

Fylkeslaget har nå et veldig stort nedslagsfelt i fylkene Viken og Oslo. Vi skal arbeide for skeiv
politikk og trygge møteplasser i fylker som til sammen huser 1,9 millioner innbyggere i 52
kommuner.
FRI Oslo og Viken er en ny, men gammel, organisasjon, som fikk sin start samtidig med starten
av en global pandemi. Vi er ny som FRI Oslo og Viken - som årsmøtet vedtok i 2019, men har
eksistert lenge som FRI/LLH Oslo og Akershus.
2020 var året som som skulle ha blitt benyttet til å reise ut, bygge frivillighet og gi nye
medlemmer tilhørighet til FRI i Oslo og i hele Viken. Pandemien førte oss i en annen retning, og
året gikk i stor grad med på å sikre og støtte eksisterende tilbud og aktivitetsgrupper under
krevende omstendigheter. Dette utdypes i egne punkter senere i denne rapporten.
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2.2 - Deltakelse på Landsmøtet i FRI
På landsmøtet til FRI i 2020 ble det vedtatt at FRI OV stiller med to faste representanter i
landsstyret. På denne måten får de to fylkene i laget vårt representasjon i organisasjonens
øverste organ mellom landsmøtene.
Landsmøtet i 2020 bød på flere seire for FRI Oslo og Viken. 3 av 4 vedtatte resolusjoner var
skrevet av våre delegater. De handlet om erstatningsordning for transpersoner, verdig
behandlingstilbud, og at FRI skal satse på kompetanseheving og sosiale tiltak for skeive eldre.
Vi fikk vedtatt et organisasjonsinternt notat om hvordan vi må arbeide for å bli en mer
inkluderende organisasjon. Vi fikk også gjennomslag for en helhetlig endring av satsingen på
kjønnsmangfold i FRIs arbeidsprogram for perioden 2020-2022, som var mer i tråd med
behovene til de av oss som bryter med normene for kjønn. Flere av tiltakene mot sammensatt
diskriminering var også ført i pennen av delegater fra FRI OV, og disse gjenspeiles i forslaget til
FRI OVs arbeidsprogram for 2021 hvor sammensatt diskriminering er satt opp som et av våre
prioriterte arbeidsområder.

2.3 - Styret

Bildet: Deler av styret i FRI Oslo og Viken - valgt ved årsmøte 29. februar 2020. Se navn i listen under.
Foto: Petter Ruud-Johansen.
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FRI Oslo og Viken avholdte sitt årsmøte lørdag 29. februar 2020. Nær hundre personer møtte
opp siste lørdag i febrar i Oslo.
Etter årsmøtet er Nils-Erik Flatø den nye lederen av FRI Oslo og Viken. Nils-Erik (midten i
bildet) overtar ledervervet etter Brita Brekke.
Leder: Nils-Erik Aasen Flatø (ny)
Politisk nestleder: Jan Elisabeth Lindvik – gjenvalg i styret, opprykk fra styremedlem (nr tre fra
høyre i bildet).
Organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes – gjenvalg) (til venstre i bildet)
Styremedlem: Grace Tabea Tenga – gjenvalg (nummer to fra høyre)
Styremedlem: Lars Kristian Selbekk ny – (nummer fire fra høyre)
Styremedlem: Ingrid Kornstad – gjenvalg, opprykk fra vara ((nummer tre fra venstre)
Styremedlem: Rakel Malene Røsandnes – ny (nummer fire fra venstre)
Varamedlem: Selena Sefany – ny (nummer to fra venstre)
Varamedlem: Martin Skjold – ny (til høyre i bildet)
Varamedlem: Elan Morgan – ny (ikke tilstede da bildet ble tatt)
Varamedlem: Amir Hashani – ny (ikke tilstede da bildet ble tatt).
Styret har avholdt totalt 10 styremøter og hatt to arbeidshelger i 2020 og behandlet 40 saker, i
tillegg til skoleringer og arbeidssaker uten vedtak.
14. Januar 2020: Styremøte. 16. februar: Styremøte. 27. februar: Årsmøte. 19. mars: styremøte.
29. mars: Ekstraordinært styremøte. 2.-3. mai: Styresamling. 16.06: Styremøte. 11. august:
Styremøte. 1. september: Styremøte. 19.-20. september: arbeidsmøte i forbindelse med
høstsamling med Oslo Pride. 6. oktober: Styremøte. 3. november: Styremøte. 1. desember:
Styremøte.
Nils-Erik Aasen Flatø har vært fast representant i styret til Oslo Pride, og deltatt på åtte møter
og en arbeidshelg. Leder er også fast representant for FRI OV i Landsstyret, og har deltatt på
fem landsstyremøter i løpet av året, hvorav alle var digitale.

2.4 - Valgkomitéen
Valgt ved årsmøte 29. februar 2020.
Leder av valgkomiteen: Marita Matthews Holmeset-Varpe (trakk seg i desember 2020, og ble
erstattet av Dag Werner Larsen).
Medlemmer: Kaja Glenne Lund, Dag Werner Larsen.
Varamedlemmer: Brita Brekke (fast medlem fra desember 2020) og Anne Cathrine Windsand
Gjestemoen (trakk seg i november 2020).
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2.5 - Ansatte og kontoret
Frikjøpt leder: Brita Brekke (frem til 31. april) / Nils-Erik Aasen Flatø (fra 1. april)- 100 %
Kommunikasjonssjef: Petter Ruud-Johansen - 100 %
Faglig leder, Prosjektleder Regnbuefyrtårn, Skeiv kunnskap: Hanna Christophersen - 100 %
Prosjektleder Eldre og seksuell helse, Eldreomsorg, Skeiv kunnskap: Janne Bromseth - 100 %
Prosjektleder Digitale læringsressurser, Skeiv Kunnskap: Mina Mælum Norstrøm - 80 % (ansatt
1. april)
Prosjektleder skole, Skeiv kunnskap: Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold – 100% (ansatt 1. april,
fødselspermisjon fra 1. august)
Prosjektleder skole, Skeiv kunnskap, Kai Viljar Øren Eidsvik, – 100% vikariat (ansatt 1. juni)
Prosjektansatt, Regnbuetelefonen, Meti Olika, 100% (ansatt i 50% 1. juni, 100% fra 1.
november).
Frikjøpt leder og kommunikasjonssjefen på kontoret har i hovedoppgave å bistå frivilligheten og
å arbeide med synlighet, politisk påvirkning og mediearbeid. I tillegg kommer administrativt
arbeid og daglig drift.
FRI Oslo og Vikens kompetansehevingstiltak, Skeiv kunnskap, er forankret i handlingsplanen
Stolte Oslo for Oslo kommune. Skeiv kunnskap tilbyr alle Oslo kommunes virksomheter tilgang
et helhetlig, gratis og faglig tungt kunnskaps- og undervisningstilbud. I 2020 har vi satset mye
på eldreomsorgen, skole, digitale læringsressurser, og fullført pilotering av en prosessorientert
modell for kompetanseheving. Skeiv kunnskaps fulle virke i 2020 vil bli beskrevet i eget punkt.

2.6 - Arbeidsprogram
Arbeidsprogrammet for 2020 var som følger, og denne rapporten i sin helhet kan leses som
svar på arbeidsprogrammet som medlemmene vedtok ved årsmøte 2020:
Vedtatt på årsmøtet 29.02.2020
Fylkeslaget FRI Oslo og Viken (FRI OV) skal utfordre, utvide og endre normer og holdninger i
samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet og gjennom det bidra til et mangfoldig,
åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.
FRI OV skal være en aktiv forkjemper for og beskytter av rettighetene og livene til de av oss
som er ekstra utsatt for diskriminering og utenforskap i samfunnet. Dette arbeidet skal foregå
internt i organisasjonen så vel som eksternt og skal prioriteres i alt vårt arbeid.
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Bildet: Fra digitalt/fysisk styremøte i mai. Med på skjerm: Grace Tabea Tenga og Elan Morgan.

FRI OV skal arbeide for frivilligheten og all aktivitet som medlemmene i organisasjonen skaper.
Dette frivillige arbeidet skaper trygge og åpne møteplasser for skeive, og det skal FRI OV være
en tydelig forsvarer av og tilrettelegger for. Frivilligheten i organisasjonen skal løftes fram som
vår viktigste ressurs.
FRI OV skal arbeide sammen med Oslo kommune, kommunene i Viken og Viken
fylkeskommune for å gjøre Oslo og Viken til landets mest inkluderende region for våre
medlemmer og vår målgruppe.
FRI OV skal jobbe politisk for å bedre levekår og rettigheter for vår målgruppe, ved å:
●
●
●
●

Jobbe for at flere kommuner i Viken området utarbeider skeiv politikk
Legge til rette for og bidra til lokale prider i Vikenområdet
Videreutvikle og styrke Skeiv kunnskap, med hovedprioritet i skolen og helsesektoren i
Oslo, og jobbe for utvidelse i Viken i samråd med fylkeskommunen
Bidra til gjennomføring av ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo
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●
●
●
●
●
●
●

Delta i Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune
Lansere og videreutvikle kvalitetsmerke for primærhelsetjenesten i Oslo kommune.
Skolere politikere og byråkrater i skeiv kompetanse i regionen.
Være en tydelig motstemme mot høyreekstremisme og minoritetshat
Samarbeide med andre organisasjoner i den skeive bevegelsen
Jobbe for å få inn mer kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i høyere utdanning
Samarbeide aktivt med FRI OVs egen ungdomsorganisasjon Skeiv Ungdom OV.

FRI OV skal ha medlemsvekst og ta vare på eksisterende medlemmer,
ved å:
●
●
●
●
●
●
●

Ha jevnlige arrangementer som er åpne for alle medlemmer
Arbeide og tilrettelegge for rusfrie tiltak, og ha møter på arenaer hvor det ikke tilbys
alkohol.
Være synlig i relevante markeringer og arrangement gjennom hele året
Ha minst en vervekampanje
Synliggjøre FRI og våre aktivitetsgrupper
Sørge for at FRI OV er attraktivt for aktivitetsgruppene og deres medlemmer, ved å
tilrettelegge for aktivitet og sørge for god kommunikasjon mellom styret og
aktivitetsgruppene.
Tilrettelegge for kulturarrangementer med hovedvekt på synliggjøring og fremvekst av
den skeive kulturen i Oslo og Viken

FRI OV skal legge til rette for medvirkning, ved å:
●
●
●
●

Ha informasjonsmøter om vår politikk og organisasjon
Sørge for at frivillige og tillitsvalgte får mulighet til kompetanseheving (konferanser,
seminar etc)
Ha jevnlige samlinger for aktivitetsgrupper
Fortsette å arbeide mot rasisme og sammensatt diskriminering i egen organisasjon og
miljø
Invitere til medlemsmøter i god tid før landsmøtet 2020 for å sikre bred deltakelse og
diskusjon om organisasjonen og organisasjonens politikk.

FRI OV skal jobbe for å følge opp fylkessammenslåingen, ved å:
●
●
●

Følge opp eksisterende aktivitetsgrupper i Viken, og legge til rette for opprettelse av nye.
Avholde desentraliserte møter, seminarer og konferanser hvor dette er mulig.
Følge opp kontaktnettverket vårt i gamle Akershus fylkeskommune, og videre inn i nye
Viken fylkeskommune.

FRI OV skal være en stabil, synlig og engasjert arrangør av Oslo Pride, ved å:
●
●
●
●
●
●

Delta i styrearbeidet og andre deler av planleggingen
Være attraktive og synlige med stand i Pride Park, Pride House og i paraden
Bidra til gjennomføring av Oslo Pride
Synliggjøre årets pridetema og FRIs kampanje i forbindelse med Pride 2020
Bidra i planlegging og gjennomføring av InterPrides verdenskonferanse i 2020
Jobbe politisk for å bedre vilkårene til Oslo Pride
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2.7 - Økonomi
FRI Oslo og Viken har en stabil økonomi, og en egenkapital som kan sikre drift ved
inntektsbortfall i en periode. Per 31.12.20 var egenkapitalen 2.177.425.
I 2020 mottok vi driftstøtte fra Oslo kommune på 1,6 millioner og fra Viken fylkeskommune på
845.000. I tillegg mottok vi 346.686 i medlemskontingent, 286.879 i momskompensasjon og
119.703 fra grasrotandelen.
De største utgiftene våre er leie av kontor- og aktivitetslokaler for tilrettelegging av frivilligheten
og støtte til aktivitetsgrupper og egne arrangement, samt lønn til ansatte.
Oslo Pride: Styret vedtok å støtte Oslo Pride med 150.000 på ekstraordinært styremøte
29.03.20. På dette tidspunktet var det usikkert om festivalen måtte avlyses, helt eller delvis, og
usikkerhet om de økonomiske konsekvensene av avlysning. 50.000,- var øremerket aktiviteter
under gjennomføring av alternativ Pride, og 100.000,- skulle gå til drift. Pengene ble tatt av FRI
OVs egne driftsmidler.
En kostnad som har blitt mindre i 2020 som følge av koronapandemien er utgifter til seminarer
og kurs. I 2020 budsjetterte vi 80.000,- til en dagskonferanse for organisasjoner i den skeive
bevegelsen, og aktivitetsgruppesamling, 5.-6. desember. Dette kunne ikke gjennomføres på
grunn av nye smittevernstiltak i Oslo som ble innført i november, men vi har beholdt avtalen
med lokalet og fått innvilget å overføre disse midlene til 2021 av Oslo kommune slik at
helgesamlingen kan gjennomføres så snart det lar seg gjøre. Dette er synliggjort i regnskapet
for 2020.
Utgiftene til leie av lokale og regnskapsfører ble høyere enn budsjettert for i 2020. Tildelingen
fra Viken fylkeskommune kom på 70.000 mindre enn budsjettert. Til tross for korona, fikk vi delt
ut aktivitetsmidler på samme nivå som i 2019. Disse midlene ble i større grad enn tidligere brukt
på lokaleleie for frivilligheten i organisasjonen vår, for å ha plass til å samles i perioder der
regler om avstand mellom deltakere gjorde at vi trengte større lokaler enn det vi selv har i
Marboes gate 13. På denne måten fikk vi holdt aktivitetsnivået oppe, og samtidig etterlevd
smittevernstiltak. Vi sitter allikevel igjen med et overskudd, og overfører 181.213 til
egenkapitalen.
Noe av denne egenkapitalen vil vi bruke av i 2021, og det viser seg i budsjettet for 2021 som et
underskudd på 115.950. Vi har vært konservative i budsjettet på inntektssiden, så det er mulig
medlemskontingent, momskompensasjon, grasrotandel og støtte fra FRI-sentralt vil redusere
forventet underskudd i 2021.
Nytt av budsjettet for 2021 er at vi mottar 160.000 i overheadinntekter fra tre nye prosjekter, i
tillegg til de faste 176.000 fra Skeiv kunnskap. Dette er inntekter vi ikke er sikret i 2022, så vi må
bruke 2021 på å finne nye finansieringskilder til FRI Oslo og Viken for 2022. Kommune- og
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fylkesøkonomien er presset på grunn av korona, så det er risikabelt å belage dette på økning i
tildelinger fra offentlige støtteordninger.
I notatet fra byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester som kom i september
2020 ble det skrevet at Skeiv kunnskap skal få en fast post i kommunebudsjettet for 2022, med
forutsigbar støtte i årene fremover. Dette er gode nyheter for kompetansehevingsprogrammet
vårt som har vært sårbart for uforutsigbarhet i støtten fra kommunen. Vårt mål er at Oslo
kommune skal finansiere fire stillinger i Skeiv kunnskap, som vil sikre de fire faste ansatte som
arbeider hos oss i dag.
I tillegg har vi mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet (les kapittelet om Skeiv kunnskap) og
700.000 fra fylkesmannen i Oslo og Viken til drift av Regnbuetelefonen ut 2021 (les om
Regnbuetelefonen).
I 2020 vedtok styret at alle nye aktivitetsgrupper skal få 5000,- i oppstartsmidler, og vi har laget
en veileder for hvordan man går sammen om å skape aktivitetstilbud som savnes i nærmiljøet,
og for grupper som ikke allerede har et organisert tilbud.
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 OV. Det er derfor godt å holde til i en kommune og i et fylke som
lytter til oss og ser oss i vår situasjon. Uten bevilgningene fra både Viken fylke og Oslo
kommune hadde vi måttet foreta valg som ville gått på bekostning av mange.

2.8 - Viken-satsning
Årsmøtet 2019 etterlyste en reell satsning på aktivitet i Viken i 2020. Dette har styret og kontoret
arbeidet aktivt med, men pandemien har, som nevnt, lagt en demper på all den planlagte
aktiviteten.
Men, selv om vi ikke fikk reist og skapt så mye som vi ønsket, har vi arbeidet både politisk og
organisatorisk opp mot Viken i 2020. Vi har dialog med Aurskog-Høland, Bærum,
Follo-kommunene og Sarpsborg om utarbeidelse, revisjon og gjennomføring av deres
handlingsplaner, vi har samarbeidsmøter med fylkesråden for mangfold i Viken fylkeskommune,
vi har støttet opprettelsen av et skeivt forum i Halden (Halden Litt på Skeiva), og ønsket
Fredrikstad og Son hjertelig velkommen inn i Pride-familien vår. Vi har arrangert innspillsmøte
for medlemmer i Viken. FRI OV har vært med på å rekruttere til, kurse frivillige og starte opp et
kafétilbud for skeiv ungdom i Drammen. Vi har også fulgt opp Drammen Pride tett i deres arbeid
med å få gjennomført en markering i 2020, som skjedde under stadig endrede forutsetninger.
Formålet til FRI er å jobbe mot diskriminering på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk og seksualitet. Den stadig økende oppslutningen og entusiasmen rundt
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aktivitetsgruppene og festivalene våre forteller oss at vi lykkes med dette. Fortsatt er det noen
utfordringer som vi jobber aktivt med:
Mange mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet opplever fortsatt
diskriminering, eller unngår å oppsøke arenaer på grunn av frykt for diskriminering og
fordommer. Dette har møtene med medlemmene våre i Viken understreket for oss. Det er ikke
like enkelt å være skeiv i Halden eller Kongsberg, som det kan være i Oslo.
Vår rolle i å gjøre det like godt å være skeiv hvor hen du bor, utøver vi gjennom politisk
påvirkningsarbeid og frivilligdrevne møteplasser. Vi støtter våre lokale ildsjeler i å dele sine
erfaringer med beslutningstakere lokalt, og arbeider med å identifisere og kreve konkret politikk
for den skeive befolkningen. Vi svarer på høringer og bidrar med vår ekspertise og våre
medlemmers erfaringer til kommunene som kompetansepartner. Vi deltar i debatten i nasjonale
og lokale medier, og når vi kan gir vi talerøret til våre medlemmer som best kan fortelle hvor
skoen trykker.

2.9 - FRI respons
FRI respons-arrangementene er en serie av arrangement som styret i FRI Oslo og Viken
arrangerer. Disse skal skal fremme skeiv kultur – film, musikk, litteratur og andre
formidlingsformer – og som skal bidra til gode samtaler om dette. FRI respons-arrangementene
skal også fungere som pleie av egne medlemmer. På tross av koronapandemien fant tre fysiske
FRI respons-arrangement sted i 2020, samt ett digitalt.
10. februar: FRI Oslo og Akershus inviterte til åpent og todelt møte for medlemmer og andre. I
første del av møtet var temaet kjønn og trans og i andre del av kunne medlemmene møte
lederkandidatene som stiller til valg på FRI Oslo og Akershus årsmøte 29. februar 2020.
25. august: I samarbeid med Vega Scene invitete FRI Oslo og Viken alle medlemmer og venner
til førpremiere på filmen "Oss to".
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16. september (bildet over) ønsket vi velkommen til skei litteratur og kulturkveld, med fysisk
oppmøte i Forstanderskapssalen på Sentralen. Panelet bestod av forfatterne Siri Lindstad,
Gudmund Vindsun og Kristin Fridtun. Våre eminente gjester samtalte om skeiv litteratur, med
politisk nestleder i FRI Oslo og Viken, Jan Elisabeth Lindvik, som samtaleleder.
3. desember arrangerte vi konsert for medlemmer i FRI Oslo og Viken med Tuva og Eirik fra
Valkyrien Allstars. Før konserten var alle medlemmer i FRI Oslo og Viken invitert til
innspillsmøte om neste års arbeid.
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3.10 - FRI 70 år

2020 var året som FRI skulle markere
70 år med frihetskamp. 70 års-jubileet
var planlagt markert som del av
landsmøtet til organisasjonen, som
originalt skulle blitt avholdt i mai og ble
flyttet til november.
For det var 20. mai i 1950 at
stiftelsesmøtet i DNF-48 fant sted her i
Bislett hospits. I møte med koronapandemien ble også jubileet og den store festen avlyst.
Derfor var det med stor glede at vi likevel kunne markere dagen 20. mai 2020 med avduking av
blått skilt i Dalsbergstien 21.
Ordfører Marianne Borgen stod for den offisielle avdukingen (i bildet til høyre, sammen med
Nils-Erik Aasen Flatø). Daværende leder i FRI, Ingvild Endestad (gikk av på landsmøtet i
november) og FRI Oslo og Viken-leder, Nils-Erik Aasen Flatø holdt appeller. Også
sosialantropolog Hans-Wiggo Kristiansen og Selskabet for Oslo Byes Vel holdt appeller under
markeringen, som samlet et titalls mennesker med regnbueflagg til felles nedtelling og hurrarop.
Dalsbergstien Hus som holder til i lokalene hadde pyntet nummer 21 i regnbuens farger for
anledningen og stilte med regnbuefargede muffins og rosa drinker.
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3. Frivillighet og medvirkning
Frivilligheten i organisasjonen vår har skapt 389 fysiske arrangement og 187 digitale
arrangement i 2020. Totalt 573 til sammen. Dette er ca halvparten av et normalår med rundt
1000 arrangement i året.
Koronasituasjonen er utfordrende, men vi er veldig godt fornøyde med at vi har klart å
opprettholde den høye aktiviteten på digitale flater.
Noen aktiviteter er ikke mulig å overføre til digitale flater, som fysiske treningssamlinger, og
derav er antallet fysiske arrangement umulig å erstatte med digitale.
På grunn av koronasituasjonen ble 476 arrangement avlyst i 2020.
I aktivitetsgruppene og i styret i FRI Oslo og Viken var det i 2020 119 frivillige nøkkelpersoner.
I festivalene våre, som inkluderte Oslo Pride, Drammen Pride og Jessheim Pride i 2020 var det
72 aktive frivillige nøkkelpersoner, samt 65 andre driftsfrivillige. Helt på tampen av året kunne vi
også ønske Fredrikstad Pride velkommen med i FRI OV-familien.
I tillegg til det nevnt over har vi 61 frivillige engasjert i Regnbuetelefonen.
Totalt var vi 403 frivillige gjennom året. Sammenlignet med et normalår er det om lag halvparten
- noe som igjen kan forklares med koronasituasjonen som krevde færre frivillige til
gjennomføring av færre fysiske arrangement.
403 frivillige har jobbet gjennom året for å skape de 573 arrangementene, og vi kan regne ut at
over 270000 personer har deltatt på disse arrangementene gjennom året.
Tiden som folk benytter på våre arrangement har mange forskjellige effekter ut i fra hvilken
gruppe eller aktivitet som skaper deltakelsen. Felles for dem alle er at de bidrar til at brukerne
av tilbudene får positive arenaer å møte andre. Aktivitetsgruppene, aktivitetene og festivalene
bidrar til økt helse og bedre levekår på forskjellige måter.
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3.1 Regnbuetelefonen
3.1.1 - Oppstart
Regnbuetelefonen er et
sosialt tiltak vi lanserte i
2020 som en del av vårt
arbeid for å motvirke
sosial isolasjon og
ensomhet blant voksne
og eldre skeive.
Gjennom
Regnbuetelefonen tilbyr
vi faste telefonvenner til
de som har lyst på noen
å prate med en til to
ganger i uka.
FRI Oslo og Viken
koordinerer arbeidet
med Regnbuetelefonen,
og det første tre månedene av prosjektet har engasjert over 60 frivillige.
Ideen til dette prosjektet springer ut fra et mangeårig arbeid med voksne og eldre skeive i både
FRI Oslo og Viken og våre samarbeidsorganisasjoner. Vi vet at mange i målgruppen for vår
organisasjon ikke benytter seg av eksisterende tilbud, og vi vet at det å være alene og ha lite
nettverk og familie er utbredt blant våre målgrupper, særlig blant eldre. Vi har medlemmer som
har deltatt på aktiviteter tidligere, som ikke lenger har mulighet til å delta, og vi vet at det finnes
mange som ikke benytter seg av de tilbudene vi har i dag. Målet med Regnbuetelefonen har
derfor vært å prøve nå frem til folk der de er – hjemme – gjennom en telefonsamtale i uka.
Utvikling
Regnbuetelefonen har gjennomgått flere utviklingsfaser i løpet av 2020. Tidlig på våren 2020
ble det etablert en styringsgruppe bestående av representanter fra fem
samarbeidsorganisasjoner; Bamseklubben, Skeiv Verden, Forbundet for Transpersoner i Norge,
HivNorge, og FRI Oslo og Viken. Sammen ble vi enige om å utvikle et tilbud som kunne møte
våre medlemmer på deres premisser, og Regnbuetelefonen ble til.
I juni 2020 ansatte FRI Oslo og Viken en prosjektmedarbeider som fikk ansvar for å utvikle
infrastrukturen til Regnbuetelefonen før tilbudet ble lansert. Med hjelp fra Opening Doors
London – en søsterorganisasjon som tilbyr faste telefonvenner til LHBTI+ personer i London –
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utviklet vi et robust opplæringskurs til våre faste frivillige telefonvenner. Det eneste som
gjenstod nå var å spre ordet om Regnbuetelefonen til våre medlemmer.
Sommeren 2020 begynte vi smått å ringe rundt til våre medlemslister med tilbudet om å få en
fast telefonvenn. Gjennom disse tidlige ringerundene fikk Regnbuetelefonen sine aller første
telefonvennpar som fortsatt ringes ukentlig.

3.1.2 - Lansering
I oktober 2020 lanserte vi Regnbuetelefonen med en liten koronavennlig feiring med kaffe og
kake i Mariboes Gate sammen med våre samarbeidsorganisasjoner. Nettsiden
regnbuetelefonen.no ble offentliggjort og pressemelding ble sendt ut. Uken etter mottok vi
midler som sikrer tilbudet for hele 2021.

3.1.3 - Resultater
Etter lansering og innvilgelse av midler har vi fått ansatt en prosjektkoordinator i 100% stilling ut
2021. Vi har også initiert en kartleggingsundersøkelse som tar for seg LHBTI+ personers
sosiale nettverk. Denne undersøkelsen samler fortsatt på svar, men hittil har vi mottatt nesten
200 svar.
Det viktigste resultatet Regnbuetelefonen har oppnådd i 2020 er likevel matchingen av over 20
telefonvennpar som ukentlig har sine faste telefonsamtaler.
Som nevnt har vi gjennom regnbuetelefonen rekruttert over 60 frivillige. Disse gjennomgår
opplæring som prosjemarbider i FRI Oslo og Viken tilrettelegger for. Etter opplæring kobler
prosjektmedarbeider den frivillige med en person som ønsker noen å snakke med. Per tid er det
venteliste for å få en venn å ringe til. Dette er også en situasjon som ODL i London befinner seg
i konstant.
Det aller viktigste er dog: Vi mottar regelmessig tilbakemeldinger fra telefonvenner om hvor
viktig de opplever at dette tilbudet er, og hvordan det ikke bare bidrar til at man føler seg mindre
alene, men også bidrar til å gjøre det mindre vanskelig å ‘være seg selv’. Vi gleder oss til alt
som kommer i 2021.
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3.2 Pridefestivaler i FRI i Oslo og Viken

Pridefestivalene i organisasjonen vår er autonome deler av FRI OV.
At festivalene er autonome deler betyr at formålene til festivalene er forankret i demokratiet som
eksisterer i FRI, og at festivalene ellers drives selvstendig. Festivalene styrer seg selv, og FRI
OV bistår på ulike måter inn i de, i større eller mindre grad.

3.2.1 Pride-kampanje:
Kjærlighet over alt,
uansett
FRI sentralt utarbeidet
pride-kampanjen “Kjærlighet over
alt, uansett” i 2020.
Hensikten med kampanjen var å
legge til rette for små prider og
gjøre det lett for disse å bidra til
synlighet på tross av
korona-pandemien. Pandemien
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gjorde at paradene og folkefestene ikke kunne bli gjennomført som normalt land og strand rundt
i Norge i 2020, og “Kjærlighet over alt, uansett” var et verktøy for å skape fysisk og digital
synlighet, uten å samle mennesker.
“Kjærlighet over alt, uansett”-kampanjen ble en stafett-aksjon som gikk fra by til by, hvor hver
Pride fikk i oppgave å utsmykke et sted i byen med regnbuefarger. På denne måten kunne hver
festival bidra med noe unikt, og gi lokalsamfunnet mulighet til å vise støtte og oppleve fargene
som Pride vanligvis gir.

Bildet: Lystenning av Holmenkollen - åpningen av Oslo Pride 2020. Foto: Petter Ruud-Johansen.

3.2.2 - Oslo Pride 2020 - 19. juni - 28. juni
Hvert år, gjennom 10 dager i juni, samler Oslo Pride omtrent 500 000 mennesker i Oslo til
feiring og protest. Det sier seg selv at utfordringene knytta til koronapandemien var betydelige
for festivalen.
I 2020 måtte Oslo Pride, som alle andre, avlyse de fysiske delene av festivalen, og fikk dermed
en kickstart på en mer digital festival.
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Programmet viser at om lag 70 digitale arrangement ble skapt, mens rundt 200 fysiske
arrangement ble avlyst.
Her er noen av høydepunktene.

3.2.2.1 - Åpning av Oslo Pride
Torsdag 18. juni klokken 23:55 startet FRI Oslo og Viken og Oslo Pride nedtelling til midnatt. På
slaget 00:00 - i overgangen fra torsdag til fredag - lyste vi opp hopptårnet i Holmenkollen i
regnbueflaggets farger - for første gang i historien - og Oslo Pride 2020 var i gang. Seansen var
del av kampanjen “Kjærlighet over alt, uansett”.
Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen var med på
lystenningen sammen med Oslo Prides styreleder, Fredrik Dreyer, og leder av FRI Oslo og
Viken, Nils-Erik Aasen Flatø.
Første del av arrangementet foregikk ved Peisestua i Holmenkollen. Herfra hadde vi den beste
utsikten til hopptårnet og et glimt av Oslo by som scene. Pressen var invitert til å delta på
seansen med nedtelling og lystenning.
Etter lystenning gikk vi 300 meter gjennom skianlegget og tok i mot kulturminister Abid Raja
som fløy i Zipline over regnbuen.

Bildet: Kulturminister Abid Raja holdt appell - fra egen dekning av åpning av Oslo Pride. Foto: Hedda
Marie Westlin.
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Kulturministeren fløy i Zipline klokken 00:15. På dette tidspunktet skudde vi lyskasterne i
anlegget på.
Etter stuntet holdt Raja appell i anledning åpningen av Oslo Pride 2020.
NTB, VG og VGTV, TV2 og Blikk dekket åpningen, og egen dekning av hendelsene i sosiale
medier fikk usedvanlig stor rekkevidde (se punkt 6).
Gjennom hele Oslo Pride-uka ble det deretter arrangert mange viktige arrangement:

3.2.2.2 - Pride Talks og talkshow
21. juni startet Pride Talks med forfatter og SLAM!poet Guro Sibeko som snakket om
kryssdiskriminering og å være minoritet på flere måter samtidig.
Aleks Gosto fra Skeiv Verden leste så tekster av unge skeive fra boka I am what I am, og
reflektere over sin egen historie som transperson og migrant til Norge.
Hhistoriker Hans Wiggo Kristians fortalte om starten på den skeive bevgelsen i Norge på
1950-tallet.
22. juni så og hørte vi Thee Yezen fra Salam forklare hva homonasjonalisme er, og hvorfor vi
må ha et globalt perspektiv på den skeive kampen.
Stig Krogstad, produsent og leder av Oslo Prides BamseScene, fortalte om Bamseklubbens og
BamseScenens historie.
Deretter holdt vår egen kjønn- og seksualitetsforsker, Janne Bromseth, foredrag og innlegg om
hva livsløpsnormer er, og om å finne veier til en inkluderende eldreomsorg.
23. juni presenterte Julie Linner Ruud Skeiv Ungdoms egen Skeiv Sexhåndbok og skapte en
informativ og morsom snakk om seksualitet, sex, nytelse, likeverd og samtykke.
Ole Christian Pedersen holdt et foredrag om sine erfaringer med å bli smittet og leve med hiv og
hvordan livet hans har endret seg etter diagnosen.
Onsdag 23. juni var det også flaggheising med Oslo kommune på Rådhuset.
Det var taler, klokkespill fra rådhustårnet (I'm coming out) og musikk av artisten Musti.
Samme kveld var det også klart for panelsamtale: “Over the Rainbow? LHBTI-rettigheter i
Europa”. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja holdt også her appell, før panelsamtalen med
Rolf Angeltvedt fra Helseutvalget og Mina Skouen fra den Norske helsingforskomité.
Torsdag 25. juni: Det ble arrangert Oslo Pride-talkshow med programleder Asta Busingye
Lydersen.
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Gjester: Utenriksminister Ine Marie Søreide Eriksen, FRIs leder Ingvild Endestad, Yazan Salem
fra Skeiv Verden Vest, filmskaper Jan Dalchow, popartist Ferdinand, burlesqueartist Carina
Elisabeth Carlsen og forfatterne Haboon Hashi, Bjørn Hatterud og Jan Elisabeth Lindvik. Og det
blir minikonsert med Ane.Fin!

3.2.2.3 - Digital Pride Parade - lørdag 27. juni:
Det digitale paradeshowet ble en uforglemmelig direktesending fra Det gamle biblioteket i Oslo.
Sendingen varte i tre timer og ble streamet på VIERLIVE. Oslo Pride hadde håpet på 10 000
seere, men endte opp med at vanvittige 150 000 så live-sendingen lørdag 27. juni.
Adam Schjølberg var programleder og fikk hjelp av X-Dolls til å lede oss gjennom
paradesendingen i studio, mens Else Kåss Furuseth, sammen med Frida Mariada, kjørte rundt
og tok tempen på hjemmefeiringene til folk, samt lagde mange ulike stikk.
Blant annet ble det laget stikk fra Bamseklubbens MegaBear Piknik på Ekebergsletta. Her
deltok statsminister
Erna Solberg, hvor
hun også delte
Bamseklubbens
Æresbamsepris til
Scandinavian
Leather Men
(SLM):
Skjermdump fra
nrk.no:
Statsminister Erna
Solberg deltok på
Digital Pride, hvor
hun delte ut
Bamseklubbens
Æresbamsepris til
Scandinavian
Leather Men
(SLM).
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3.2.2.4 - Ærespris og frydpris 2020
FRI Oslo og Viken delte tradisjonen tro ut Æresprisen og Frydprisen under Oslo Pride.
Æresprisen deles ut til noen som på en utmerket måte har gjort en særskilt innsats for skeive
personers stilling i det norske samfunn. Folket nominerte sine kandidater på nett, og juryen
diskutert seg fram til avgjørelsene.
Arbeidet i juryen ble ledet av leder i FRI Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen Flatø. Juryen bestod i
tillegg av daglig leder i Skeiv Verden Oslo og Viken, Stephen Adom, leder av Skeiv Ungdom
Oslo og Viken, Filip Sommerseth, styreleder i Oslo Pride, Fredrik Dreyer, generalsekretær i
Salam, Begard Reza og fjorårets æresprisvinner, Reidar Engesbakk. Frydprisen deles ut til en
eller flere personer, eller en organisasjon, som har gjort seg fordelaktig bemerket i samfunnet
og i mediene til det gode for alle som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet det
siste året.
Æresprisen i 2020 ble tildelt Guro Sibeko, og Frydprisen i 2020 ble tildelt Hverdagsskeiv.

Juryens begrunnelse for tildeling av Æresprisen 2020:
«Æresprisen 2020 tildeles en person som har jobbet for oss skeiv som miljø. Æresprisvinneren
har samtidig vært en person som har satt fingeren på vanskelige saker for mange i det skeive
miljøet, og har gjort det ubehagelig når det trengs. For det er ubehagelig å møte seg selv i døra,
noe årets æresprisvinner har fått mange av oss til å gjøre i forhold til egne holdninger og
rasisme i vårt miljø.
Æresprisenvinneren 2020 har vært aktivist for skeive og melaninrikes rettigheter hele sitt voksne
liv. Har arbeidet med synliggjøring og forståelse for skeives liv gjennom kunst og litteratur. Har
brukt stemmen sin som forfatter, slampoet og aktivist.
Æresprisenvinneren 2020 har en fortid i LLH. Som melaninrik lesbisk kvinne er hun
kompromissløs når hun forsvare det som er rett, og står imot alt som er urett. Hun er lærer og
har undervist asylsøkere.
Æresprisen går i 2020 til Guro Sibeko.
Guro Sibeko er tydelig på alt hun mener, men hun er også en som snakker godt med
meningsmotstandere.
Guro Sibeko var nestleder i LLH (tidligere FRI) fra 2006 til 2008. En av de viktigste sakene hun
jobbet med var felles ekteskapslov. Sibeko etablerte før det igjen Foreningen for partnerbarn
(2003), en forening som skulle sikre rettigheter til barn født innenfor partnerskap.
Juryen som deler ut Æresprisen 2020 er fylt til randen med kjærlighet til og beundring for
prisvinneren.»

25

Juryens begrunnelse for tildeling av Frydprisen 2020:
«Det er mange som står på barrikadene, og det er mange som har viet livet sitt til aktivisme og
skeiv politikk.
Frydprisen 2020 går til en aktør som klarer å fange tidsånden blant skeive, som ikke bare
handler om talerstoler og slagord, men som formidler skeive liv slik de er. Det er mye
frihetskamp i det.
Gjennom sosiale medier viser vinneren av Frydprisen 2020 ulike skeive liv, ulike skeive
stemmer, og det på en arena hvor veldig mange ulike mennesker skal kunne kjenne seg igjen
og finne rollemodeller å identifisere seg med.
Mange sider ved sosiale medier er preget av mobbing og hatprat. Frydprisvinneren 2020 har
klart å skape et pusterom fra dette.
I en sosiale-medier-verden med glattpolerte influencere, får du - skeive i hele Norge - møte ekte
mennesker og ekte liv. Det er uregissert og ufiltrert, åpent og ærlig.
Juryen har den store glede og ære av å tildele Frydprisen 2020 til Snapchat og
Instagram-kollektivet Hverdagsskeiv.
Hverdagsskeiv gjør det skeive fellesskapet tilgjengelig for alle, gjennom levde liv og i
kommunikasjon mellom skeive.»

3.1.3 - Drammen Pride - 27. november - 29. november
Drammens andre Pride i historien skulle gått av stabelen i august. Komiteen og festivalen i
Drammen er fortsatt ny, og FRI Oslo og Viken-kontoret er relativt tungt inne i komite-arbeidet. I
tillegg føres økonomien som en aktivitetsgruppe.
I møte med koronapandemien, på vinter/vårparten, ble det bestemte at festivalen skulle utsettes
til november, med håp om at smittesituasjonen skulle tillate noen arrangement når den tid ville
komme.
Pride parade under Drammen Pride 2020 var hele veien uaktuelt å arrangere – tatt
koronapandemien i betraktning, og festivalen la opp til færre arrangement i år enn i fjor på grunn
av smitteverntiltakene, og jobbet aktivt med skape digitale arrangement.
I ettertid viste det seg at festivalens beste tidspunkt for gjennomføring ville vært i august æ, tatt
smittesituasjonen i betraktning, med noen koronavennlige arrangement. Men, avgjørelsen var
allerede tatt om å flytte til november.
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3.1.3.1 - Store veggmalerier feiret Pride i Drammen
Som et stort plaster på såret for utsatt festival samarbeidet Drammen Pride-komiteen i august
med Eric Ness Christiansen, Final Outlines Gallery, om å skape synlighet i bybildet gjennom
store veggmalerier med pride-motiv. Dette som del av kampanjen “Kjærlighet over alt, uansett”.

Bildet: Veggen ved Grev Wedel Parkeringshus i Nedre Storgate 23 i Drammen. Foto: Egil J. Bye.

Også veggen ved Nedre strandgaten 4-6, tvers overfor Bølgen og Moi, utsmykket med nytt
motiv inspirert av regnbuen.
Eric Ness Christiansen var kurator for utsmykningene. Han er kjent for å skapt store
veggmalerier nasjonalt og internasjonalt og fikk til Drammens første veggmalerier med
regnbuen som tema, med seg grafittikunstnerene Mikael Noguch, Eilif Hofman og Frederico
Fiasco.

3.1.3.2 - Avlysninger
I løpet av høsten steg så smittetallene på nytt, men komiteen i Drammen jobbet fortsatt med
digitale løsninger.
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Så, når november endelig kom ble de strengeste smittevernreglene hittil gjennom året innført.
De aller fleste arrangement måtte avlyses - og kun digitale arrangement som verken samler
publikum eller store produksjonsteam sto igjen på programmet.
Det betydde blant annet at det store arrangementet Digital Pride Night fra Drammen måtte
avlyses - fordi produksjonen ble for stor. Dette skulle bli en kveld med konserter og show, med
artister som LIZZ, Mimmi, Frida Marida, Annprincess, Liza Vasilieva, Gutta, Rayan Karimi,
Anthony Diaz, samt ulike gjester, slampoesi og mer på plakaten.
Dette skulle være en livestream for hele Norge, på tampen av 2020 – året hvor pride-festivaler
land og strand rundt ble avlyst.
Drammen Pride-komiteen, med støtte fra FRI Oslo og Viken, hadde jobbet hardt og ønsket å gi
folk en digital kulturopplevelse og en følelse av samhold og Pride, i en tid med sosial
nedstengning, isolasjon og usikkerhet. Men, dessverre var smittesituasjonen så alvorlig at selv
det å produsere live-stream ikke var forsvarlig med alle smittevernhensyn tatt i betraktning.
Men, på en annen side – alt arbeidet lagt ned gir et godt grunnlag for en fantastisk Pride Night
i/fra Drammen i 2021.

3.1.3.3 - Flaggheising, foredrag og Regnbuemesse
Likevel, på tross av koronapandemien ble det gjennomført noen arrangement, og vi var med å
skape synlighet.
I anledning Drammen Pride 2020 ble regnbueflagg heist på hele bybrua. Flaggene vait hele
helgen. Arrangementet var for pressen, og det var ikke fysisk oppmøte for publikum.
Skeiv kunnskap holdt digitale foredrag og kompetanseheving for Drammen kommune.
I samarbeid med kompetansehevingstiltaket Skeiv kunnskap ble tre nettkurs for ledere og
ansatte i Drammen kommunen laget:
Hvordan skape en inkluderende skole? Veier til en inkluderende eldreomsorg? Hvordan skape
en inkluderende arbeidsplass? I nettkursene ble det fokusert på hvordan skape inkluderende og
trygge arbeidsfellesskap og likeverdige tjenester for alle innbyggere. Kursene ble gjort
tilgjengelig via kommunes kursportal.
Regnbuemessen ble en gudstjeneste utenom det vanlige, med musikk, appeller og lystenning.
Mathias Eick og Benjamin Christensen stod for musikalske innslag og Vishavtej Singh Sidhu
(Vicky), som er 22 år gammel og fra Drammen, holdt appell. Vicky er opprinnelig fra Punjab,
India, og var med i en artikkel på Dipr i 2019 om det å være homofili, komme til Norge som
ni-åring og vokse opp i en Sikhfamilie.
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Medvirkende under regnbuemessen var i tillegg: Nina Nordskag, Elin Skorød, Øyvind Lundberg
Nilsen, som er tekstlesere. Kent Westergren, pastor i Drammen Baptistmenighet, holder preken.
Signe Myklebust, integreringsdiakon, står for forbønn, Vidar Tjøtta er organist og Karoline
Faber, liturg.

3.1.4 - Jessheim Pride
Komiteen skrinla 2020-festivalen på grunn av korona, og alt ble satt på vent. Selv om
korona-situasjonen fortsatt er vanskelig jobbes det med å gjennomføre Pride i 2021, og en
fortsetter å bygge på arbeidet fra 2020:
Engasjementet og viljen lokalt var og er stor: Sponsoravtaler er på gang, samarbeid med
kommunen er god, lokale korps vil være med, artister har meldt seg og så videre.
Ønsket er å ha Jessheim Pride som "vorspiel" til Oslo Pride, litt i forkant. Veldig mange
engasjerer seg, ringer, sender e-post, og kontaker Jessheim Pride på annet vis for å bidra og
delta.

3.1.5 - Son Pride
Koronaepidemien satte også en stopper for mange av planene for Son Pride i 2020, som skulle
arrangere for første gang i historien.
Dog ble det 18. juni avholdt en liten korona-vennlig markering i Son - hvor en fargela
brosteinene på torget og med det bidro med synlighet og til kampanjen
#kjærlighetoveraltuansett

3.1.6 - Fredrikstad Pride
13. desember 2020 holdt Fredrikstad Pride digitalt årsmøte. Under møtet ble det vedtatt at
festivalen gikk inn i FRI Oslo og Viken.

3.1.7 - Andre Pride-festivaler i Viken
3.1.7.1 - Hadeland Pride
Hadeland har blitt arrangert noen år nå - parallelt med Oslo Pride. På Hadeland står
regnbuflagget sentralt i en stor pågående debatt. Hadeland Pride er en FRI Innlandet-pride i

29

kraft av Gran kommune, men Jevnaker og Lunner er Viken. Leder i FRI Oslo og Viken holdt
appell som ble delt i lokalavisen.

3.1.7.2 - Pride i Kongsberg
Sammen med aktivitetsgruppa vår FRI Kongsberg deltok FRI Oslo og Viken-kontoret på flere
møter med Mental Helse Ungdom i Kongsberg om å lage Pride i Kongsberg. Koronapandemien
satte en stopper for dette, men stort lokalt engasjementet eksisterer for å få til festival og
markering her i framtiden.

3.1.7.3 - Pride i Hallingdal
Utenfor kalenderåret, men innenfor årsmøteperioden: Vi tar med at FRI Oslo og Viken-kontoret i
starten av 2021, men før årsmøtet, er i dialog med engasjerte folk i Hallingdal, samt med
kommunen, om å få til Hallingdal Pride.

3.1.7.3 - Pride i Follo
Follo Pride er et separat interkommunalt prosjekt som FRI OV følger opp fra utsiden. Initiativet til
Follo Pride lå hos Jon Martin Larsen, og startet på Nesodden i 2019. Follio Pride skal gå på
rundgang i Follo-kommunene. I 2021 arbeides det med å sende stafettpinnen videre til Nordre
Follo-

3.3 Aktivitetsgrupper
Foruten pridefestivalene var følgende grupper aktive i FRI Oslo og Viken i 2020:
● Familienettverket
● Fjellgruppen
● Fore Norway – golf for kvinner
● FRI Klatring
● FRI Kongsberg
● Gay på landet – NMBU
● Golden Ladies (nedre aldersgrense 25 år)
● HoDa – Homser i Dagslys
● Homofonien
● Jessheim Pride
● Late Bloomer Ladies (LBL)
● LAW – Lesbians After Work
● Lesbisk Turlag
● Musikkselskapet Fri Utblåsing
● Oslo Tango Queer
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●
●
●
●
●
●
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●

Pust UT
Raballder Innebandy
Raballder Volleyball
Regnbuefamilier OA
Regnbuetreff med FRI/Senior, voksen og skeiv
Skeiv håndarbeidsklubb
T*-kafe for transpersoner
VisiBle
Søskenorganisasjon: Skeiv Ungdom Oslo og Viken

I aktivitetsgruppene var det i 2020 hele 108 frivillige nøkkelpersoner med. Noen grupper er
organisert med egne styrer, mens andre er mer løst organisert. Hvordan ting er organisering
spiller liten rolle, så lenge en klarer å skape arrangement og deltakelse. Og det har gruppene
klart.
Senior regnbuetreff med FRI
flyttet høsten 2020 til
Engelsborg Ressurssenter,
etter flere gode år på Kampen
Omsorg +. Høsten 2020 var det
altså en liten pause fra høye
smittetall, og tre treff ble fysisk
avholdt før strenge
smittevernregler igjen ble
innført. Våre seniorgeneraler,
Aasmund Robert Vik og Inger
Myhre Hansen (bildet) på
nyåpningen av regnbuetrefffet.
I 2020 skapte gruppene 377
fysiske arrangement, og 103
digitale arrangement.
Aktivitetsgruppene våre har
virkelig vist seg fra sin beste
side under pandemien. Med støtte og tilrettelegging fra kontorets ansatte har aktivitetsgruppene
lært seg Zoom og gjennomført treff på nett, de har tatt gruppene sine ut på tur når vi ikke kunne
samles innendørs, og flere grupper har faktisk opplevd stor vekst i 2020. Behovet for fellesskap
har kanskje aldri vært større enn i år når våre liv har vært preget av sosial isolasjon, og
aktivitetsgruppene har imponert med å stille opp for de av oss som har trengt det som mest i
året som gikk. Vi har lært av korona. Det er viktig at vi ikke glemmer fordelene med å
gjennomføre noe aktivitet på nett når pandemien er over.
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4. Politisk arbeid
I 2020 har vi arbeidet med å få handlingsplanen til Oslo kommune, «Stolt og fri», til å satse på
kompetanseheving som et av de prioriterte tiltakene i planen.
Vi har også arbeidet, over flere år, med å få kommunen til å benytte et av flere tomme bygg de
eier til å etablere et Regnbuehus. Et bygg som kan huse de skeive organisasjonene, samle
bevegelsen og fungere som aktivitetslokaler. Et område fylt av unge og eldre, frivillighet og
engasjement. Dette er ikke ennå vedtatt i handlingsplanen, men det fremgår av merknadene til
planen at kommunen fortsatt skal se på mulighetene for å etablere et slikt hus.

Bildet: Fra møte med Rina Mariann Hansen - vår nye regnbuebyråd med ansvar for mangfold og
inkludering i Oslo 5. August.. Fra venstre: Hanna Christophersen, Nils-Erik Aasen Flatø, Viljar Eidsvik og
Rina Mariann Hansen. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Etter at «Stolt og fri» ble vedtatt, har FRI OV deltatt på flere møter med byrådsavdelingene for å
sørge for fremdrift i implementering av tiltakene. For FRI OV har det vært viktig både i
revisjonsarbeidet med planen, og i oppfølgingen av den, at kommunen setter seg klare mål for
hvordan den skal gjennomføres. Det innebærer å tidfeste når tiltak skal igangsettes og
evalueres, tallfeste hvor mange virksomheter som skal motta kompetanseheving, fordele ansvar
for gjennomføring av ulike tiltak på riktige byrådsavdelinger og utpeke ansvarlige personer, samt
opprette systemer for å måle virkningen av tiltakene.
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Vi har også hatt mange møter med Oslo-politikere om budsjettet for 2021, for å sikre
finansieringen av FRI OV og Skeiv kunnskap. I disse møtene har vi også fremhevet viktigheten
av at kommunen støtter Oslo Pride, Skeiv Ungdom Oslo og Viken og Skeiv Verden Oslo og
Viken økonomisk. Sammen gjør vi livsviktig arbeid. Takket være disse møtene fikk vi også sikret
finansieringen av FRI OV og Skeiv kunnskap for 2021, og vi gleder oss over at ingen skeive
organisasjoner endte opp med kutt i tildelingene.
Vi har vært i møter med fylkesråden for mangfold i Viken, for å etablere samarbeid og diskutere
saker som angår den skeive befolkningen i fylket. Vi har bedt om en befolkningsundersøkelse,
som kan gi FRI OV nødvendig kunnskap for å kunne arbeide målrettet opp mot kommunene i
Viken der hvor behovet for mer konkret skeiv politikk og sosiale møteplasser er størst. Vi har
også god dialog med fylkesrådsleders kontor, og er i gang med å arbeide for at
fylkeskommunen både kan levere på vedtatt politikk for skeive, og utarbeider forslag til flere
tiltak de ennå ikke har tatt med i sin politiske plattform.
Vi har hatt møter med politikere og administrasjon i flere av Viken-kommunene, både der hvor
arbeidet med handlingsplaner for mangfold er i startgropen, og i kommuner der handlingsplaner
er vedtatt men det trengs rådgivning fra FRI OV på hvordan tiltak kan settes ut i livet. Slike
møter har vi hatt med Bærum, Drammen, Sarpsborg, Gol, Nordre Follo, og vi har levert
høringssvar på en mangfoldsplan i Aurskog-Høland. FRI Kongsberg arbeider med å få vedtatt
skeiv politikk i sin kommune, og FRI OV bidrar i innsatsen deres. Ullensaker vedtok i 2020 at
kommunen skal tilby kompetanseheving til sine ansatte, og erklærte seg som en
Regnbuekommune.
FRI OV har vært medarrangør på flere av demonstrasjonene foran den polske ambassaden i
2020, og deltatt på alle. I samarbeid med Polish Pride Norway har vi vist støtte til våre venner i
Polen som kjemper for sine rettigheter i et stadig vanskeligere og farligere politisk klima.
FRI OV spilte en viktig rolle i å få kampanjen for et verdig behandlingstilbud som gikk på sosiale
medier i desember oppe og gå. I samarbeid med Isak Bradley som ledet kamapanjearbeidet, og
FRI nasjonalt som var avsender av historiene fra modige transfolk som fortalte om uverdig
behandling fra NBTS, skapte vi en kampanje som nådde over 200.000 mennesker. Runde 2 av
denne kampanjen vil starte siste uken i mars 2021, og FRI OV skal bidra like mye til den.
Politisk nestleder i FRI OV, Jan Elisabeth Lindvik, arbeidet med å få kampen for et verdig
behandlingstilbud på Lørdagsrevyen med et portrett av styremedlem i FRI OV, Martin Skjold.
Dette fikk sendetid i 2021, med hele 7 minutter, men krevde mye arbeid i slutten av 2020.
Dette er ikke en uttømmende oversikt. Selv i 2020, der overskriftene i nyhetene og politikernes
kalendere har vært fylt til randen av pandemi, har FRI OV klart å arbeide med å fremme våre
saker både i media og i praktisk politisk arbeid.
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5. Skeiv kunnskap - kompetansehevingsprogram
Skeiv kunnskap er et selvstendig kompetansehevingsprogram i FRI Oslo og Viken, finansiert av
Oslo kommune.

Skeiv kunnskap har som mål at ansatte i Oslo kommune skal ha kompetanse om kjønns- og
seksualitetsmangfold og normer. Skeiv kunnskap 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 inkluderende og ikke-diskriminerende
tjenestetilbud for alle byens brukere og innbyggere, samt et trygt arbeidsmiljø.
Skeiv kunnskap fikk i 2020 videreført finansiering fra Oslo kommune til å dekke tre stillinger og
ansatte våren 2020 to nye personer til å følge opp skolesatsningen og utvikling av ny digital
plattform som skal lanseres i 2021.
Koronapandemien har utfordret oss til å tenke nytt når det gjelder undervisning. Vi har i 2020
gjennomført både fysiske og digitale kurs i normer, kjønn og seksualitet for ansatte og ledere i
skole, eldreomsorg, helse og HR. I tillegg har vi utviklet en ny digital læringsplattform. I 2020
hadde vi 27 oppdrag med over 750 deltakere. Selv om dette er færre oppdrag enn i 2019, har vi
økt antall deltakere da vi har gjennomført flere åpne digitale webinarer.

5.1 Digital satsning
En av våre hovedprioriteringer for 2020 var å styrke vår digitale satsning ved å etablere en digital
plattform. Vi har i 2020 gjennomført et grundig forarbeid for å komme fram til beste løsning,
leverandør og format for eksisterende og fremtidige e-læringsressurser. Plattformen vil ha åpent
tilgjengelige skriftlige veiledere, og nettkurs og videoleksjoner med enkel innlogging. Plattformen
ble ferdig i desember 2020, og vil videreutvikles og implementeres i 2021. Løsning er bygget på
wordpress og LMSét LearnDash, og er utviklet i samarbeid med leverandøren Coretrek.
Vi utviklet tre pilotkurs bestående av ulike videoleksjoner for HR/Ledelse, skoleansatte og ansatte
innen eldreomsorgen høsten 2020. Erfaringer med disse kursene legger grunnlag for utvikling av
nettkurs som vil bli lansert på vår nye plattform i 2021. Vi vil i 2021 fortsette produksjon av innhold
og digitale læringsressurser.
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5.2 Kompetanseheving av ledelse for skoler i Oslo

Skeiv kunnskap jobber i samarbeid med FRIs Rosa Kompetanse og Skeiv Ungdoms Restart med
et helhetlig kompetansehevingstilbud for skoler i Oslo. Nytt av året er at Skeiv Verden også har
blitt med i dette samarbeidet. Noen skoler har fått fysiske besøk, mens andre av smittevernhensyn
har vært gjennomført digitalt. På grunn av pandemien har vi prioritert utvikling av digitale ressurser
og webinar foran skolepakken, derfor er antallet skoler redusert i forhold til 2019.
Vi har på høsthalvåret 2020 utvikla et nettkurs om kjønns- og seksualitetsmangfold og
inkluderende praksiser for skoleansatte. Kurset tar ca 1,5 time å gjennomføre og består av tre
deler. Del tre har tre parallelle seksjoner ut i fra hvor i skolen du jobber: En for skoleledelse, en for
lærere og en for ansatte i Aktivitetsskolen.
10. november 2020 arrangerte Skeiv kunnskap et webinar for skoleledelse i Oslo. Tema for
webinaret var hvordan man skaper en inkluderende skole for elever som bryter med normer for
kjønn og seksualitet, og bestod av en foredragsdel og en interaktiv del.

5.3 Eldreomsorg

Eldreomsorgen er hardt rammet av korona. Pga av tett samarbeid med SFF/SYE har vi likevel
kunnet fortsette arbeidet, selv om vi ikke har fått gjennomført like mange kurs som tidligere år. Vi
har gjennomført flere digitale kurs, og publisert digitale læringsressurser. Vi ser at selv med færre
oppdrag når vi ut til mange gjennom digitale løsninger. Dette inkluderer flere innspilte
forelesninger, tilgjengeliggjøring av boka “Veier til inkluderende eldreomsorg. Skeive perspektiv”
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som gratis pdf. Gledelig for høsten 2020 var det at flere seniorsentre i ulike bydeler inviterte til
foredrag. En digital veileder for helsepersonell er også under arbeid og lanseres i 2021.
I 2020 fikk vi også finansiering av Helsedirektoratet til et prosjektet Eldre og seksuell helse, som er
et samarbeid med Likestillingssenteret, Likestillingssenteret KUN, og Sex og politikk.
Vi har også to prosjekter finansiert av Stiftelsen Dam: 1) informasjonsfilm om eldre skeives liv og
aldringsvilkår i samarbeid med Zacapa Film og Kirkens Bymisjon. Filmen ble ferdigstilt desember
2020, og har premiere i 2021. 2) En kartleggingsstudie av eldre skeives erfaringer som brukere av
eldreomsorgstjenester som skal ferdigstilles i 2021

5.4 Regnbuefyrtårn

Skeiv kunnskap har i perioden 2019-2020 utviklet kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn, en
merkeordning for arbeidsplasser som gjennomfører grundig prosessorientert kompetanseheving
og formulerer en handlingsplan for videre arbeid. Diakonhjemmet omsorgs hjemmestjeneste var
pilotvirksomhet i 2019 og 2020. På grunn av pandemien fikk vi ikke anledning til å fullføre
prosessen med Diakonhjemmet. Stensløkka ressurssenter i Velferdsetaten var pilotvirksomhet i
2020 og er den første arbeidsplassen som oppfyller kravene til å bli Regnbuefyrtårn. Kravene er at
minst 80% av ansatte og 100% av ledelsen gjennomfører et prosessorientert kurs og at
arbeidsplassen setter ned en arbeidsgruppe som lager og følger opp en handlingsplan for videre
likestillingsarbeid. Se vedlagt prosjektrapport.
I 2020 startet vi arbeidet med å videreutvikle Regnbuefyrtårn til å kunne tas i bruk i skolesektoren.
Gamlebyen skole er rekruttert til pilot i 2021.
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6. Kommunikasjon og synlighet

Bildet: Forsiden av Drammens Tidende i regnbuens drakt (på tross av mange avlyste arrangement).

6.1 Synlighet og omtale i media
Omtaletallene som grafene under viser er hentet ut fra Retriever-profilen til FRI Oslo og Viken.
Grafene i "Omtale i media - 1" viser treff på FRI Oslo og Viken som helhet, Skeiv kunnskap
separat og våre to prider i Viken, Drammen Pride og Jessheim Pride. Graf 2 inkluderer tall for
Oslo Pride og graf 3 ser på debattklimaet vi opererer i.
FRI Oslo og Viken hadde et godt år i 2020, med 91 treff på artikler og saker som omhandlet
oss. Sammenstillingen av omtaletall for Drammen Pride, Jessheim Pride og FRI viser hvor viktig
festivalene er for oss, med til sammen 45 saker.
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Koronapandemien førte til at mange
fysiske arrangement ble avlyst i 2020, noe
som også gir utslag i omtalen. Det var
færre arrangement å dekke. I Drammen
gikk vi fra 57 omtaler i 2019 til 41 omtaler
2020.

i

I grafen "Omtale i media - 2" har vi lagt
opp tallene for Oslo Pride. Her er
nedgangen betydelig større enn i tilfellet
Drammen Pride, med litt over 300 færre
omtaler i 2020 enn i 2019.
Riktignok var 2020 et mellomvalgå, som
tradisjonelt skaper mindre engasjement
fra politikere og dermed færre omtaler.
Kombinert med totalt endrede
forutsetninger, som var svært
uforutsigbart med hensyn til
smittesituasjon og krise i landet, må en
kunne si at resultatet likevel er godt, med
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over 400 omtaler. Videre ga søk i vår Retriever-profil på “digital Pride” 249 resultater.

Pride har en grunnleggende positiv innretning
med "feiring av kjærlighet" og "fest og protest"
som utgangspunkt. FRI Oslo og Viken bidrar
positivt til dette, for eksempel gjennom kronikken
"Å flagge for det gode" i Smaalenene Avis
(faksimile til høyre), av Lars Kristian Selbekk,
styremedlem i FRI Oslo og Viken og innbygger i
Indre Østfold.
Eller ved å dra i gang flaggheising på bybrua i
Drammen eller når vi kastet alt vi holdt på med og
gikk “all inn” når mulighetene for å fargelegge
hopptårnet i Holmenkollen bød seg i tolvte time.

Det er mye positiv omtale generelt, men også mye
grums. Spesielt i debattspaltene.
Som vi påpekte overfor årsmøtet i fjor - vi følger
nøye med på utviklingen i debatten rundt kjønn og
transpersoner. Tallenes tale i grafen “Omtale i
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media - 3” er tydelig: FRI, pride og lhbt-saken omtales i økende grad som ideologi. Ofte blir vi
også beskrevet som "radikal".
FRI er aktøren som angripes i størst grad, og ofte er fortellingen at vi vil oppløse kjernefamilien,
er en trussel for samfunnet og at vi representere en farlig ideologi. Debatten går varmt spesielt i
Vårt Land og i Dagen. Vi følger nøye med, setter agendaen selv og svarer på mye av dette
grumset.
Å stemple oss som ideologi, fjerner mennesket fra ligningen. Derfor har vi svart nettopp det - at
vi er mennesker, ikke ideologi, noe vi blant annet gjorde i Vårt Land og i Dagen 11. september,
sammen med Salam og Skeivt kristen nettverk (faksimile til høyre).

Hva en bør eller skal gjøre i møte med denne utviklingen får være opp til miljøet som helhet. FRI
OV har tatt opp utviklingen i LS og bedt SES om å forberede hele organisasjonen på
situasjonen.
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Verdt å notere seg fra omtaletallene i grafen over er også treffene på “homolobbyen”, som
hadde et voldsomt oppsving i 2019. Vi møtte da angrep på “homolobbyen” blant annet med å ta
ordet tilbake fra “Den Nordiske motstandsbevegelse” og lagde feks egne t-skjorter til pride med
trykk “homolobbyen”.
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6.2 Sosiale medier
FRI Oslo og Viken på facbook i 2020:
Følgere:
5559
Innlegg:
289
Rekkevidde:
533073
Klikk på innlegg:
32967
Reaksjoner:
26397
Sosiale medier er viktig for FRI Oslo og Viken. Fylkeslagets største kanal er facebook, med
5559 følgere i 2020. Instagramkontoen vokser jevnt og er viktig for å treffe et yngre publikum.
Særdeles godt rekkevidde og oppmerksomhet fikk vi rundt innleggene som ble laget ifb
åpningen av Oslo Pride. Hovedvideoen fra åpningen hadde en organisk rekkevidde på 85000,
med nær 4000 likerklikk og 360 delinger.
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Innleggene forøvrig, av 289 stykker, handler i hovedsak om å fortelle om aktivitetsgruppenes
arrangement, aktuelle nyheter hvor FRI er sentrale, om pride og om skeive liv generelt.
Vi har etablert synlighet for både Skeiv kunnskap og Regnbuetelefonen på sosiale medier også,
og spesielt Skeiv kunnskap har klart å nå bredere ut det siste året og økt skaren med følgere
markant.

6.3 Nyhetsbrev
Elektroniske nyhetsbrev på e-post er vår viktigste kanal for å nå direkte ut til medlemmene.
Nyhetsbrevene sendes ut via medlemssystemet omtrent én gang i måneden.

6.4 Nettsider
Etter årsmøtet 2020 endret organisasjonen navn fra FRI Oslo og Akershus til FRI Oslo og
Viken. Vi har gjennom året flyttet alt av innhold over på nytt domene frosloviken.no.
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I 2020 har FRI Oslo og Viken satt opp regnbuetelefonen.no, jessheimpride.no og drifter også
drammenpride.no.
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Takk til alle medlemmer og støttespillere i 2020.
Stor takk sendes også til
Oslo kommune
Viken Fylkeskommune
Drammen Kommune
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Stiftelsen Dam
Helsedirektoratet
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