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1. Innledning // Året 2021 // Leder
I 2021 hadde vi et håp om at vi skulle tilbake til normalen. Takket være helteinnsats fra frivillige,
tillitsvalgte og ansatte hadde vi kommet oss helskinnet gjennom 2020. Planene for
“revansjeåret” var mange, og de var gode! Men 2021 skulle vise seg å bli, om mulig, enda litt
tyngre enn 2020. Det kostet mer å mobilisere entusiasme og krefter i runde to med strenge
tiltak, avlyste arrangement, stengte lokaler, og stor usikkerhet. Det er viktig å anerkjenne at
starten på året var tungt. Etterdønningene av korona kommer til å prege oss langt ut i 2022. Vi
må hente inn kreftene våre, folka våre, og ta vare på hverandre også etter pandemien.
Samtidig, og på tross av varierende grad av nedstengt samfunn og styrke på smitteverntiltak
gjennom året, er vi kjempestolte av resultatene våre: Styret og FRI Oslo og Viken-kontoret,
sammen med hele vår frivillighet, har skapt over 500 fysiske og digitale arrangement i 2021 - og
over 28.000 har deltatt på disse arrangementene.
Tallene forteller oss at aktivitetsnivået er om lag halvparten av et normalår (før korona). Samtidig
må vi erkjenne og være oppmerksomme på at vi ikke helt kjenner til hva de menneskelige
konsekvensene, hva to år med pandemi har gjort med folka våre og organisasjonen vår, er i
helhet. Det må vi ta oss tid til å kartlegge, og finne svar på fremover.
Våren 2021, da smitteverntiltakene var spesielt kraftige, undersøkte vi nettopp det - situasjonen
for folka våre i aktivitetsgruppene, og samtidig benyttet vi tiden til rekruttering, kartlegging og
digitale lanseringer.
I samarbeid med en praksisstudent fra Oslo Met fikk vi kartlagt trivsel i aktivitetsgruppene våre. I
en undersøkelse hvor over 50 respondenter fra aktivitetsgruppene våre deltok, fant vi ut av vi
scorer høyt på trivsel, trygghet og inkludering. Samtidig ønsker vi alltid å bli bedre på dette, og
derfor har vi også identifisert noen tiltak vi arbeider med å gjennomføre i organisasjonen nå:
1. Vi skal tilby alle aktivitetsgruppene kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold,
2. vi skal formalisere og innføre rollen “trivselsvert” i våre aktivitetsgrupper og på egne
arrangement,
3. og vi skal fortsette med kartlegging årlig for å følge utviklingen på områdene vi ser
forbedringsbehov.
Utfordringene knyttet til korona har også påvirket kompetansehevingsprogrammet vårt, Skeiv
kunnskap - men tross dette har vi klart å gjennomføre 73 oppdrag og skolert over 3000 ansatte i
2021.
Videre lanserte vi e-læringsplattformen Skeivkunnskap.no og kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn
våren 2021. Vi er veldig stolte av plattformen vår, som nå tilbyr flere nettkurs og ressurser om
normer, kjønns- og seksualitetsmangfold til ulike sektorer. Her vil det komme nye kurs og
ressurser som, når de blir brukt av stadig flere, er med på å gjøre livene bedre for ansatte og
innbyggere i Oslo og Viken. Regnbuefyrtårn har rukket å bli et populært program, som vi får
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mange henvendelser om. Kvalitetsmerket har et kjempepotensiale som vi gleder oss til ta ut til
det fulle.
Redusert aktivitet har gitt oss mulighet til å ha økt fokus på profesjonalisering av
økonomistyringen vår, og administrasjon av de mange prosjektene våre. Dette har også medført
at vi har kunnet investere i å bygge og beholde et sekretariat som nå består av hele 10 ansatte.
Med dette stjernelaget er FRI Oslo og Viken styrket og rustet for tiden etter korona, med all
aktiviteten det vil innebære. Vi har lagt forutsetningene til rette for forsvarlig vekst. Vi har fått en
fagforeningsklubb i FRI OV, verneombud, daglig leder er på plass, og vi er i gang med en
prosess for å få en tariffavtale. Med dette skal FRI OV være en seriøs arbeidsplass med trygge
rammer og forutsigbarhet for både ansatte og organisasjonen vi jobber for.
Og så kom høsten 2021, der “alt” skulle skje på én gang. For de av oss som arbeider i frivillig
sektor har “jeg overlevde oktober” blitt et hedersmerke. Gleden over å endelig kunne
gjennomføre aktiviteter var stor, og vi fikk vist hva vi er gode for. Aktivitetsgruppene kunne
endelig samles, FRI OV var med på å skape Pride i hele Viken, styret dro på turné til tre
kommuner, Skeiv kunnskap dro ut og fikk holde kurs, gjennomførte fagdager, Regnbuevennene
feiret 1-årsdag, arrangerte temakveld om mental helse og lanserte et besøksvenntilbud, vår nye
organisasjonsrådgiver satt opp Mini-Pride og flere Skeiv Aften-arrangement i Bærum, vi samlet
organisasjoner til dagskonferanse om samarbeid på viktige saker for den skeive bevegelsen,
FRI OV var medarrangør på Oslo kommunes menneskerettighetskonferanse og satt i juryen til
OXLO-prisen, vi hadde Jan Thomas og Noman Mubashir i sofasamtale om “den skeive
mannen” på Mannsdagen, og mye mye mer som du kan lese om i denne årsberetningen.
Styret har også arbeidet hardt for å levere på arbeidsprogrammet vårt. FRI OV har et styre som
medlemmene våre kan være stolte av, som deltar i debatten i tradisjonelle og sosiale medier,
som kaster seg i bilen for å holde appell på Pride-arrangementer rundt omkring i Viken, som
lager fantastisk gode og viktige bidrag til Pride House-programmet under Oslo Pride, et styre
som henter inn kompetanse og snekrer en nettside for tredje juridisk kjønn, som lager
kursopplegg for interseksjonalitet i praksis, som tar ansvaret for frivilligheten og sekretariatet
alvorlig, som bryr seg om de vi er til for - og bryr seg om hverandre. Styret har også brukt mye
av 2021 på å forberede overgangen til ny styringsmodell. Fra og med 2022 har daglig leder
ansvar for drift av organisasjonen og arbeidsgiveransvar for sekretariatet, og styret har ansvar
for gjennomføring av arbeidsprogrammet, og det politiske og strategiske mellom årsmøtene.
Siste halvdel av 2021 kunne vi også feire Pride på ordentlig! I Oslo med Pride park og Pride
House, i Drammen med foredrag, og debatter og stor konsert, og de som tok turen til Son og
Gol fikk til og med gått i parade. I 2021 kunne vi også ønske Halden- og Sarpsborg Pride
velkommen inn i familien.
Det beste med FRI OV er folka. De sterkeste inntrykkene fra 2021 kommer fra frivilligheten vår,
som nok et år har tilbudt møteplasser, fristeder og spennende arrangementer i en krevende tid.
Vi har frivillige som tar toget til Gol for å bidra med sin trafikkompetanse når det skal
gjennomføres parade for første gang, vi har frivillige som tar seg tid til å lære seg hvordan man
driver med politisk påvirkning lokalt for å få vedtatt flere handlingsplaner i Viken, vi har frivillige
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som tar seg fri i arbeidstiden for å hente nøkkelkort så de kan åpne dørene våre for
helgesamlinger, frivillige som ringer og besøker personer som er ensomme og trenger en venn
å prate med, og så mye mer at det ikke får plass her. Det som står å lese på de neste sidene er
bare mulig på grunn av medlemmer, frivillige ildsjeler og alle de flotte menneskene som utgjør
FRI OV. Hver og en av dem skal ha en stor takk for innsatsen i den krevende tiden vi har vært
igjennom. Det inkluderer ganske sannsynlig også deg, som leser dette nå.
Takk.
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 2215 betalende (blå søyle) medlemmer i
2021. Vi har med det halvparten av medlemsmassen til FRI på landsbasis.
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 har klart å vokse i antall medlemmer i 2021 til tross for to faktorer:
1. Til tross for tapet av våre viktigste vervearenaer: De fysiske møtepunktene under
Pride-festivalene våre.
2. Til tross for at den vante SMS-purringen på medlemmer, som vanligvis sendes ut av
sentralleddet i september/oktober ikke ble sendt ut i 2021. Denne SMS-en har vanligvis
ført til at rundt 200 personer har husket på å betale.
Økningen som grafen viser, fra 2172 betalende medlemmer i 2020 til 2215 betalende
medlemmer i 2021 er av grunn nummer to altså ikke så stor som den kunne ha vært.
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Når det gjelder det det offisielle medlemstallet har måten vi teller på vært oppe til behandling i
Landsstyremøte (LS) i FRI dette året.
Det er vedtatt at en kun skal operere med “betalende medlemmer” utad. “Ikke-betalende” (som
er medlemmer som fremdeles ikke har meldt seg ut), er medlemmer en ikke oppgir i utadrettet
kommunikasjon. Dette er styret i FRI Oslo og Viken uenig i.
I 2021 mener vi at vi mangler 1037 medlemmer. Disse har, med fare for å gjenta seg, ikke
betalt, men har heller ikke meldt seg ut. Vi har altså registrert totalt 3223 i systemet, hvorav
2215 er betalende.
Betalende medlemmer er altså tallet vi operer med offentlig når vi sier hvor mange medlemmer
det er i FRI Oslo og Viken, mens det reelt sett i systemet var registrert 3223 medlemmer i Oslo
og Viken.

2.2 Deltagelse i LS
FRI Oslo og Viken har etter et landsmøtevedtak i FRI i 2020 deltatt i Landsstyret med to
representanter; én for Oslo (leder) og én for Viken (Lars Kristian Selbekk). I landsstyret er vi
med på å lede FRI mellom landsmøtene, og deltar i diskusjoner og fatter vedtak som fører
landsorganisasjonen fremover. Vi har deltatt på 5 landsstyremøter i 2021.
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FRI OV har også spilt inn egne saker, og fått gjennomslag for flere av dem. Vi tok initiativ til og
ledet arbeidet med å skrive retningslinjene for kommersielle samarbeid i FRI. Av disse følger det
at FRI ikke skal inngå samarbeid med bedrifter som ikke styres i tråd med vår egen
formålsparagraf. Dette innebærer blant annet at alle som skal gi gave til eller inngå samarbeid
med FRI må gjennomgå en bakgrunnssjekk, forplikte seg til kompetanseheving på kjønns- og
seksualitetsmangfold, og kan ikke knytte en donasjon til en salgsdrivende aktivitet. F.eks salg av
et bestemt produkt.
FRI OV spilte også inn et forslag om at FRI skulle bruke valgåret 2021 på å gjennomføre en
kampanje for å få vedtatt en tredje juridisk kjønnskategori som en lovfestet rettighet. Dette ble
enstemmig vedtatt i landsstyret, og kampanjen ble en lobbykampanje rettet mot
stortingsrepresentanter og kandidater til stortingsvalget. Les mer om dette under 2.6
Arbeidsprogram.
FRI OV har også hatt en representant i arbeidsgruppen som utviklet de nye etiske
retningslinjene til FRI, som ble vedtatt av Landsstyret i januar 2022. Vi har fulgt opp dette
arbeidet ytterligere med å lage plakater med retningslinjer for arrangement i FRIs regi, og
utvikler nå retningslinjer for håndtering av varslingssaker.

2.3 Styret 2021-22
Styret i FRI Oslo og Viken ble valgt av medlemmene på årsmøtet som ble avholdt lørdag 27.
februar 2021.
Bildet: Et kjent
konsept for styret
under og etter
pandemi hybridmøte. Foto:
Torill Pallesen.

Bildet tatt under
siste styremøte i
styreperioden: I
rommet, fra
venstre: Øystein
Solvang (ny i styret
2021),
Jan-Elisabeth
Lindvik (politisk
nestleder
-gjenvalg), Nils-Erik Aasen Flatø (leder - gjenvalg), Olav Persson Ranes (organisatorisk
nestleder - gjenvalg), Rakel Malene Rosandnes (gjenvalg) og Martin Skjold (gjenvalg). På
skjerm, oppe fra venstre med klokka: Grace Tabea Tenga (gjenvalg), Elan Morgan (opprykk fra
vara), Kristin Kvalvik (ny) og Martin Skjold (gjenvalg).
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Varamedlem etter årsmøtet 2021 var også Vishavtej Sing Sidhu: Gikk ut av styret høsten 21.
Styret har avholdt totalt 10 styremøter og behandlet 63 saker i 2021, i tillegg til skoleringer og
arbeidssaker uten vedtak.
Nils-Erik Aasen Flatø har vært fast representant i styret til Oslo Pride. Leder er også fast
representant for FRI OV i Landsstyret, sammen med Lars Kristian Selbekk som representerer
Viken, og fylkeslaget har deltatt på 5 landsstyremøter i løpet av året.

2.4 Valgkomitéen
Årsmøtet i 2021 valgte følgende valgkomite til å innstille til nytt styre i 2022:

Fra venstre: Dag Werner Larsen, Viken, Magda Olinska, Viken, Hani Assaf, Oslo og Karin
Enderud, Oslo.

2.5 Ansatte og kontoret
De ansatte på kontoret har i hovedoppgave å bistå frivilligheten, bistå styret med realisering av
arbeidsprogram, og å arbeide med synlighet, politisk påvirkning og mediearbeid. I tillegg
kommer administrativt arbeid, daglig drift og oppfølging av frivilligheten.
De ansatte i administrasjonen av FRI OV i 2021 var:
●
●

Frikjøpt leder: Nils Erik Aasen Flatø 100 %
Kommunikasjonssjef: Petter Ruud-Johansen - 100%
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●

Organisasjonsrådgiver: Joo Helena Hansen - 100% fra 3. mai 2021

FRI Oslo og Viken har også arbeidsgiveransvaret for ansatte i Regnbuevennene.
Regnbuevennene er en styringsgruppe for Regnbuetelefonen og for Regnbuetreff, som vi deltar
i sammen med Skeiv Verden Oslo og Viken, HivNorge, Den Norske Bamseklubben og FTPN:
●
●

Avdelingsleder, Regnbuevenner: Meti Olika, 100%
Prosjektansatt, Regnbuebesøk: Sandra Kosberg 100% fra 1. Juni 2021

FRI Oslo og Vikens kompetansehevingstiltak, Skeiv kunnskap, som hadde fem ansatte i 2021,
er forankret i handlingsplanen Stolte Oslo for Oslo kommune. Skeiv kunnskap tilbyr alle Oslo
kommunes virksomheter tilgang til et helhetlig, gratis og faglig tungt kunnskaps- og
undervisningstilbud. Les om Skeiv kunnskaps virke i 2021 i punkt 10.
De ansatte i Skev kunnskap 2021 var:
●

●

●
●
●
●

Asha Abdullahi 100% - ny ansatt i 2021. Prosjektleder for utvikling av nettkurs i
inkluderende kommunikasjon rettet mot helsepersonell som jobber med eldre, ansvarlig
for kommunikasjon på sosiale medier og vedlikehold av nettside
Janne Bromseth 100% - i permisjon som faglig leder for å jobbe med nasjonalt
kompetanseløft for aldring og seksuell helse, områdeansvarlig for kompetanseheving i
eldreomsorg, prosjektleder for filmen Gammel og skeiv, ansvarlig for kartleggingstudien
Eldre skeives møter med eldreomsorgen
Hanna Christophersen - 100% - vikarierende faglig leder og prosjektleder for
Regnbuefyrtårn
Viljar Eidsvik - 100%- vikarierende prosjektleder for kompetanseheving i skole,
koordinator for arbeid rettet mot Bærum kommune inkludert skole og idrett
Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold - 100% prosjektleder for kompetanseheving rettet
mot skole, tilbake fra permisjon oktober 2021.
Mina Mælum Norstrøm - 80% - prosjektleder for ny nettside og læringsplattform,
avsluttet kontrakt juni 2021.

2.6 Arbeidsprogram
Arbeidsprogrammet for 2021 fikk en noe annerledes utforming enn tidligere. Den innledende
teksten, som kort og generelt beskriver hva vi skal gjøre, hadde samme form som tidligere,
mens det ble uthevet fire satsningsområder i de påfølgende avsnittene:
(1) Tredje juridisk kjønn,
(2) Bygge organisasjonen i Viken
(3) Bekjempe sammensatt diskriminering
(4) Oslo Pride.
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Satsningsområdene fikk så tilknyttet operasjonaliserte kulepunkter under overskriftene “hva vi
skal gjøre”, dette for å tydeliggjøre hva styret skulle prioritere gjennom året.
Her er Arbeidsprogram FRI Oslo og Viken – 2021: Vedtatt på årsmøtet lørdag 27. febuar 2021, i
helhet:
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.
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.
Forutsetninger for gjennomføring av arbeidsprogrammet 2021:
● Tett oppfølging og jevnlige samlinger for aktivitetsgruppene
● Samarbeid med FRI OVs egen ungdomsorganisasjon Skeiv Ungdom OV
● Samarbeid med andre organisasjoner i den skeive bevegelsen
● Rusfrie tiltak, og flere møter på arenaer hvor det ikke tilbys alkohol.
Tredje juridisk kjønn
Vi ønsker at en tredje, frivillig og juridisk anerkjent kategori av kjønn skal bli vedtatt som rettighet i Norge.
Dette er viktig for å anerkjenne de av oss som er ikke-binære, gender queer, og som ikke identifiserer oss
innenfor to-kjønnsmodellen. For å vinne denne rettigheten må vi starte en større samtale om kjønn, og
hva kjønn betyr for hver og en av oss. Denne må vi ta på nasjonalt og lokalt nivå.
Hva skal vi gjøre:
●
●
●
●
●
●

Styret skal arrangere åpne workshops om hva kjønn betyr på individnivå.
Styret skal arrangere FRI respons med tredje juridisk kjønn som tema.
Styret og tillitsvalgte skal bruke talepunkter om tredje juridisk kjønn i innlegg, appeller,
tradisjonelle og sosiale medier, og i representasjonsarbeid.
Sekretariatet skal jobbe for å få mediaoppslag om tredje juridisk kjønn.
Hele organisasjonen deltar i FRI sin kampanje opp mot Stortingsvalget.
Vi bør snakke om og fremheve temaet i alle sosiale sammenhenger og ellers hvor det er naturlig
å bringe temaet på bane.

Bygge organisasjonen i Viken
For å virkelig representere Oslo og Viken må vårt nye fylkeslag prioritere de kommende årene å bygge
organisasjonen i Viken. Fylket består av 51 kommuner som huser 1,2 millioner innbyggere. Det mangler
konkret politikk og sosiale tilbud for å ivareta den skeive befolkningen i denne delen av fylkeslaget vårt.
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2021 må dreie seg om å bli kjent med og gjøre oss kjent for den skeive befolkningen og det politiske
landskapet i fylket.
Hva skal vi gjøre:
● Styret påtar seg å arrangere åpne møter i Viken-kommuner, i samarbeid med lokallag og
medlemmer i fylket.
● Sekretariatet kartlegger behovet for skeiv politikk i kommunene i Viken, i samarbeid med lokallag
og medlemmer i fylket.
● Styret og sekretariatet følger opp eksisterende aktivitetsgrupper og Prider i Viken, og legge til
rette for opprettelse av nye.
● Styret og sekretariatet følger opp og bygger videre på det politiske kontaktnettverket vårt i Viken.
● FRI OV bør fokusere innlegg og innsalg mot lokale medier i Viken.
● Vi bør være synlig i relevante markeringer og arrangement gjennom hele året.
Bekjempe sammensatt diskriminering
De av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, tenningsmønster,
seksuell praksis, alder, kropp, funksjonsevne, sosioøkonomisk status, kjønnskarakteristika, hvithet og
tro/religion/livssyn er mer utsatt for diskriminering. Dette gjelder både ute i samfunnet generelt og innad i
vår organisasjon.
FRI Oslo og Viken skal arbeide målrettet med interseksjonalitet og sikre bred representasjon av det
skeive miljøet på tvers av hudfarge, etnisitet, religion, funksjonsvariasjon og sosioøkonomisk klasse i alle
ledd av organisasjonen. Vi prioriterer dette i 2021, fordi vi som organisasjon anerkjenner at dette er et
område vi har forbedringspotensial på.
Hva skal vi gjøre:
● Styret, sekretariatet, aktivitetsgrupper og lokallag fortsetter å arbeide mot rasisme og sammensatt
diskriminering i egen organisasjon og miljø.
● Styret, sekretariatet, aktivitetsgrupper og lokallag legger til rette for møteplasser for mennesker i
vår målgruppe som møter sammensatt diskriminering.
● Styret, sekretariatet og arrangører skal sørge for aktiv representasjon og mangfold ved bidrag og
foredragsholdere på arrangement og kurs i FRI Oslo og Vikens regi.
● Styret, sekretariatet og lokallag etterstreber å ha våre møteplasser og tilbud på steder som er
universelt utformet.
● Styret, sekretariatet og lokallag jobber for å øke mangfoldet i ansattforhold, tillitsverv og på våre
arrangementer.
● Styret samarbeider med flere aktører på antirasisme, likestillings- og diskrimineringsfeltet,
uavhengig av diskrimineringsgrunnlag, også med fokus på seksuelt mangfold.
Oslo Pride
Hva skal vi gjøre:
●
●
●
●
●

Delta i styrearbeidet og andre deler av planleggingen.
Være attraktive og synlige med stand i Pride Park, Pride House og i paraden.
Mobilisere til debatter og kulturinnslag i Pride Park og i Pride House.
Synliggjøre årets pridetema i forbindelse med Pride 2021.
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.
I 2021 mottok vi 1,6 millioner fra Oslo kommune, 850.000,- fra Viken fylkeskommune, og 1,5
millioner i driftsinntekter (grasrotandel, støtte fra FRI sentralt, kontingentinntekter,
overheadbidrag fra prosjekter, gaver og momskompensasjon). For første gang har vi fått full
momskompensasjon på 481.117,- kroner. Det er 281.117,- mer enn budsjettert.
Vi overfører kr. 841.752,- til egenkapitalen for 2022. Det gir oss en forventet egenkapital på kr.
3.019.177,Overføringene fra 2021 til 2022 er uvanlige høye. En fullstendig gjennomgang av våre interne
prosjektregnskaper har medført at vi har kunnet lukke prosjekter, og overføre midler til
egenkapitalen. Dette er ikke tildelinger fra offentlige eller andre givere som skulle ha blitt
tilbakebetalt, men disposisjoner vi har gjort tidligere av frie midler til egne prosjektregnskap. Vi
har fått bedre oversikt over økonomien vår, og det at vi nå har regnskapsfører og arbeider i et
skybasert økonomisystem har profesjonalisert økonomistyringen i FRI OV.
Vi kan nok ikke regne med denne typen overføringer i årene som kommer, men må anse dette
som en konsekvens av lavere aktivitet, nye regler for momskompensasjon og en egen innsats
på opprydning i økonomien.
For 2022 har bystyret i Oslo kommune vedtatt en tildeling på 2.075.000 til Skeiv kunnskap, og
1.450.000,- for FRI Oslo og Viken Drift. Det er tilsammen 325.000,- mindre enn vi fikk tildelt i
2021. Utgiftene har ikke gått ned, så vi har i forslag til budsjett for 2022 sett oss nødt til å kutte i
noe av det vi bruker på frivillighet med midlene fra Oslo kommune. Skeiv kunnskap kan bli nødt
til å hente inn noe av inntektsbortfallet fra egenkapitalen til FRI Oslo og Viken.
De største utgiftene våre er leie av kontor- og aktivitetslokaler for tilrettelegging av frivilligheten
og støtte til aktivitetsgrupper og egne arrangementer, samt lønn til ansatte. I 2022 vil
husleieutgiftene øke med rundt 200.000,- som følge av at vi har flyttet til større kontorlokaler i 7.
etasje i Mariboes gate 13, og at vi sammen med FRI, Skeiv Ungdom og Oslo Pride har overtatt
kontorlokaler i 6. etasje. Disse må vi være med og betale felleskostnadene på. Endelig
fordelingsnøkkel mellom FRI, Skeiv Ungdom, Oslo Pride og FRI OV er i skrivende stund ikke
bestemt.
I 2021 fikk vi også tildelinger på flere nye prosjekter:
Vi fikk midler fra Stiftelsen DAM til å etablere en besøksvennetjeneste - 700.000,Vi fikk midler fra Bærum kommune, over en toårsperiode, til å arbeide med sosiale møteplasser
og tilby kompetanseheving i kommunen - 900.000,-
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På slutten av året fikk vi også en gledelig nyhet, da NTNU ga sin veldedige julegave på
200.000,- til Regnbuevennene.

2.8. Oslo kommune/oppfølging av Stolte Oslo
Skeiv kunnskap er forankret i Oslo kommunes handlingsplan Stolte Oslo som
kompetansepartner, og mye av Skeiv kunnskaps virke svarer på handlingsplanens
tiltakspunkter. Se punkt 10 i denne rapporten som svarer ut mye av vår innsats for
handlingsplanen Stolte Oslo.
I tillegg til dette vil vi fremheve vårt arbeid med indikatorsett. Handlingsplanens tiltak må være
målbare, og følge et system for oppfølging av tiltakene. FRI OV har etterlyst et indikatorsett
gjennom hele prosessen med handlingsplanen, både under revisjonen av den og etter ny plan
ble vedtatt i 2020. I mars 2021 satt vi oss ned og lagde et eget forslag til indikatorsett, som
fulgte en modell som har vært vellykket i oppfølgingen av handlingsplan for kjønns- og
seksualitetsmangfold i Gøteborg:

Dette har vi sendt til byrådsavdelingen for Arbeid, integrering og sosiale tjenester som innspill til
deres arbeid med å få på plass et indikatorsett. Det arbeidet er nå i gang, et forslag har blitt
sendt tilbake fra AIS til kommunens samarbeidspartnere og FRI OV er med i referansegruppen
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som følger dette opp videre. Vi er opptatt av at indikatorsettet skal svare på de parametrene vi
har satt opp i vårt eget forslag.
FRI Oslo og Viken har også et godt samarbeid med Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i
Oslo kommune. Angående samarbeid med Rådet kan vi blant annet trekke frem det gode
arbeidet vi har gjort sammen om å få større klarhet i hva det innebærer å være en
samarbeidspartner og kompetansepartner i handlingsplanen Stolt og Fri. Takket være bistand
fra Rådet har vi kommet nærmere en formell samarbeidsavtale med Oslo kommune, som stiller
opp rettigheter og forpliktelser mellom oss og kommunen. Dette har vi også samarbeidet med
Skeiv Verden Oslo og Viken om å få fremgang i, og samarbeidsavtalene vil kunne peke ut egne
ansvarsområder for hver av oss, samt formalisere samarbeid også mellom organisasjonene på
flere av tiltakene i planen. Vi gleder oss til å få dette i mål.

3. Satsningsområde: Tredje juridisk kjønn
3.1 Tredje juridisk kjønn
I 2021 har vi hatt som politisk prioritering å arbeide for innføringen av en tredje juridisk
kjønnskategori. Dette har vi hatt fokus på i alt fra politisk påvirkningsarbeid, talepunkter i media,
i sosiale medier, og når vi har vært ute og representert FRI Oslo og Viken. Vårt mål har vært at
vi skal nevne kravet om innføringen av en tredje juridisk kjønnskategori så ofte som overhodet
mulig slik at vi identifiseres med denne kampsaken og får den høyt oppe på den politiske
agendaen også utenfor FRI Oslo og Viken.
I januar 2021 foreslo FRI Oslo og Viken i Landsstyret at FRI skulle bruke årets kampanjemidler
på en kampanje for tredje juridisk kjønn. Dette ble enstemmig vedtatt, og arbeidet med å
utforme en kampanje startet tidlig våren 2021.
Innen kampanjen ble klar, kastet vi oss rundt og trakk inn kompetanse fra Skeiv Ungdom og FRI
nasjonalt for å lage en nettside og et informasjonshefte til alle partigruppene på Stortinget, i
forkant av votering over et representantforslag om å vedta innføring av en tredje juridisk
kjønnskategori 25. februar 2021. Vi koordinerte utsendingen av denne nettsiden mellom alle
fylkeslagene i FRI, med en melding til representanter for de ulike fylkesbenkene. FRI OV sendte
dette til representanter fra Oslo, Buskerud, Akershus og Østfold:
“Vi i FRI Oslo og Viken tar kontakt med deg i forbindelse med Stortingets votering over dokument 8:25 S
(2020-2021). Saken gjelder representantforslaget om en offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner
som har gjennomgått irreversibel sterilisering, og forslag om en tredje juridisk kjønnskategori. Saken er planlagt
behandlet i Stortinget 25. februar.
FRI og Skeiv Ungdom har i en årrekke jobbet for å gi de av oss som ønsker det muligheten til å velge en tredje
juridisk kjønnskategori. Dette er en mulighet rundt 20% av verdens befolkning har i dag.
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En kan ikke undervurdere den følelsen av legitimitet som et tredje juridisk kjønnsalternativ vil gi til de av oss som
trenger det. Statlig anerkjennelse vil også være et stort steg på veien til å allmenngjøre det fagfolk har sagt i tiår – at
kjønn er mer mangfoldig og komplisert enn det mange tidligere har trodd.
På nettsiden www.trejuridiskekjønn.no finner du utfyllende informasjon og svar på spørsmål mange har om innføring
av en tredje juridisk kjønnskategori. Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte leder av Skeiv Ungdom, Odd
Thomassen (odd@skeivungdom.no) eller leder av FRI, Inge Alexander Gjestvang (inge@foreningenfri.no).
Vi håper du vil besøke nettsiden, og at du vil stemme for representantforslaget den 25. februar!”

Forslaget fikk ikke flertall, men vi fikk tilbakemeldinger fra både kjente og nye støttespillere som
vi tok kontakt med. Det ble vedtatt en utredning av tredje juridisk kjønn, som følges opp med
likestillingsministeren av FRI, og som vi kunne se som tema på Debatten (NRK) i januar 2022.
Kampanjen ble klar i april og er skapt i samarbeid med Storm Communications. Det ble en
lobbykampanje med stortingskandidater og representanter som målgruppe, og en innsats fra
byrået på å få saken opp i media før og under stortingsvalget. Leder i FRI, Inge Alexander
Gjestvang, kalte representanter fra partiene inn til møter sommeren 2021 og hadde med seg
politisk nestleder i FRI Oslo og Viken, Jan Elisabeth Lindvik, som representant for de av oss
som ikke identifiserer oss innenfor tokjønnsmodellen.
Kampanjen fikk inn spørsmål om tredje juridisk kjønn til stortingskandidater i NRKs valgomat, og
politisk kvarter stilte alle partiledere spørsmål om hvordan de stilte seg til en tredje
kjønnskategori. Spørsmålet ble også tatt opp i flere av partilederdebattene på tv.
Når vi måler mediaoppmerksomheten rundt tredje juridisk kjønn i 2021 versus 2018/19/20 så
ser vi en markant økning i antall saker. Vi kan kanskje ikke ta all æren for dette selv, men ser vi
på antall saker FRI har vært ute med om tredje juridisk kjønn så ser vi at vi også der har en
tredobling i antall utspill og oppslag. Det forteller oss at innsatsen vår har nyttet, og bidratt til å
få dette høyt oppe på den politiske agendaen.
Søkestreng/år
"tredje juridisk kjønn" OR "tredje juridiske
kjønn"
"tredje juridisk kjønn" AND "FRI*"

2018

2019

2020

2021

18

17

13

58

3

7

9

30
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Nær sagt alle appeller som styret i FRI Oslo og Viken har holdt i 2021 har inneholdt kravet om
tredje juridisk kjønnskategori. Politisk nestleder i FRI OV, Jan Elisabeth Lindvik, har også gjort
en stor innsats og har hatt flere medieutspill på tredje juridisk kjønn. Blant annet med stort
oppslag i Aftenposten og en egen episode av podcasten “Forklart” i januar 2022.
FRI OV har hatt utspørring av stortingskandidater i Drammen, av ordførere i Follo, og
gruppeledere i Vestby kommune, i forbindelse med stortingsvalget. I samtlige av disse har vi
spurt om hva deres partier har tenkt til å foreslå på Stortinget for å få vedtatt en tredje juridisk
kjønnskategori.
Det gjenstår ennå å få dette vedtatt på Stortinget. Forslag til arbeidsprogram for 2022-2023 har
derfor fortsatt tredje juridisk kjønn som hovedprioritering.

3.1.2 Verdig, desentralisert behandlingstilbud
På starten av 2021 hadde FRI OV en nøkkelrolle i å koordinere en samlet innsats mellom flere
skeive organisasjoner og aktivitser for en SoMe-kampanje for et verdig, desentralisert
behandlingstibud for transpersoner.
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Kampanjen “Verdig helsetilbud nå” besto av innspilte historier fra flere transpersoner som har
opplevd å bli uverdig behandlet eller fått avslag fra NBTS (Nasjonal behandlingstjeneste for
kjønnsinkongruens ved Rikshopsitalet).
Kampanjen nådde over 200.000 mennesker, og fikk en egen reportasje på Dagsrevyen våren
2021.

4. Satsningsområde:
Viken
Årsmøtet 2021 videreførte
ambisjonen om en reell satsning i
Viken. Dette har styret og kontoret
arbeidet aktivt med.
En stor seier i arbeidet vårt opp mot
Viken, var da vi fikk innvilget
prosjektmidler fra Bærum kommune.
Et toårig prosjekt der målet er todelt:
1) å bygge et organisert skeivt
fellesskap i Bærum, og 2) tilby
kompetanseheving til virksomheter og
tjenester i kommunen.

4.1 FRI Bærum
I vårt arbeid møter vi mennesker som
for første gang i livet kan være den de
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er. Vårt mål er å skape trygge sosiale møteplasser og et fellesskap i Bærum. Dette gjør vi for
alle de som mangler dette nå, og det vet vi at det dessverre er for mange av i dag. For alle
fortjener arenaer hvor vi blir sett og anerkjent for de vi er, fullt og helt. Våre sosiale tiltak har
som mål å styrke psykisk helse og sosial inkludering, og bekjempe ensomhet. Med Bærum
kommune i ryggen er vi med på å skape et inkluderende og mangfold samfunn.
Med midler fra Bærum kommune kunne vi ansatte en organisasjonsrådgiver i en 100 % stilling
fra 3. mai 2021 til å utvikle organisasjonen med særlig fokus på Bærum. Vi starte arbeidet for et
mangfoldig og inkluderende Bærum med en større markering som vi kalte Mini Pride.
Dette ble et vellykket arrangement med 72 fremmøte deltakere, der vi engasjerte frivillige fra
Bærum og skapte verdifulle nettverk. På programmet var appell fra varaordfører og fire skeive
organisasjoner, to større artister på scenen og stand fra fire organisasjoner. Dernest startet
arbeidet med å engasjere
skeive i Bærum.
Mini Pride arrangementet ga
oss også oppmerksomhet om
konverteringsterapisaken
nasjonalt i Aftenposten:
Vi starte konseptet Skeiv Aften
Sandvika som vi har fylt med
skeiv generasjonsprat,
kafétreff og danseforestilling
med sofasamtale. Med et
variert innhold har vi truffet en
målgruppe som har et bredt
aldersspenn. Vi har siden vi
begynte arbeidet i Bærum vært
i dialog med Skeiv Ungdom for
å samarbeide om etablering av
tiltak for ungdommer.
Som samarbeidspartner har
Sandvika Folkebad vært viktig
for oss. Med en sentral
beliggenhet og universell
utforming har vi fått en fast
plass i Sandvika. Det er lett å
komme seg dit med
kollektivtransport fra det meste
av Bærum. Dette er viktig for
oss når vi velger lokale, for å
være så inkluderende som mulig. Vi har i samarbeidet med Bærum kulturhus kunnet invitere
våre medlemmer til danseforestilling med påfølgende sofasamtale med artistene som stod for
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forestillingen. De oppfyller også de samme kriteriene våre, og vi vil fortsette samarbeidet med
begge disse i 2022.

4.2 Viken-turné
I 2021 har vi hatt fokus på å etablere oss i Viken, og dette har vi blant annet gjort gjennom en
Viken-turné. Styret vedtok høsten 2020 at vi skulle besøke:
●
●
●

Halden
Ringerike
Indre Østfold.

Korona ødela for disse planene i 2020, men høsten 2021 fikk vi det endelig til. Vår nyansatte
organisasjonsrådgiver fikk i ansvar å planlegge reisene.
Vi hadde flere målsetninger med turneen:
●
●
●
●

få nye medlemmer
finne frivillige som har lyst til å lage aktivitet ute i lokalsamfunnene i Viken
avtale møter med sentrale politikere og sette i gang arbeid med handlingsplaner eller
annet samarbeid
Få oppslag i lokalavisene for å skape oppmerksomhet og synlighet omkring arbeidet til
FRI Oslo og Viken.

Vi kalte satsingen “Skeiv Aften” - og vi gjennomførte arrangementene høsten 2021:
24.09 Skeiv Aften - Halden.
22.10 Skeiv Aften - Hønefoss.
19.11 Skeiv Aften - Mysen.
Foran hver enkelt reise pågår mange timer med planlegging. Det var viktig for oss å finne et
sted som støtter våre verdier og kan skape et imøtekommende og inkluderende miljø.
Turneen ble gjennomført i en tid preget av korona som gjorde det vanskelig å finne steder til
våre arrangementer. En blanding av mye nedstenging og permittere ansatte begrenset utvalget.
Men vi lyktes og vi ble tatt godt imot i alle byene på turneen. Erfaringsmessig vet vi at måten vi
programmerer kvelden har mye å si for hvor vellykket det blir. Her skal det være plass til
vennegjengen men også den som kommer alene. Vi innførte i forbindelse med Viken-turneen
trivselsverter på våre arrangementer. Disse personene inntar ikke alkohol og skal være trygge
personer som alle kan henvende seg til hvis de føler seg utrygge eller har andre behov.
Skeiv Aften-kvelden startet alltid med en liten appell fra styreleder etterfulgt av en quiz.
Lavterskel sosial aktivitet gjorde at vi kunne sette fremmøte sammen i lag og det at man hadde
en felles oppgave gjorde det lettere å få praten i gang. Målet med dette var at de som møtte opp
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alene skulle føle seg velkommen og en del av fellesskapet. Høydepunktet på kveldene var
dragshowene som alltid skaper god stemning.
Med ansettelsen av en organisasjonsrådgiver har vi hatt ressurser til å planlegge og holde i den
praktiske gjennomføringen av reisene. Dette har frigjort ressurser for styret, som har kunnet
fokusere på representasjon, rekruttering og rollene sine som trivselsverter.
Alle kveldene våre innfridde målsetningene vi hadde med turneen:
● Vi fikk nye medlemmer.
● Vi fant folk som ønsket å arrangere flere lignende kvelder med hjelp av FRI OV.
● Vi hadde møter med politikere og andre allierte om videre samarbeid for å få på plass.
skeiv politikk lokalt.
● Vi fikk forhåndsomtale og redaksjonelle oppslag i lokalavisene alle steden vi besøkte.
Viken-turneen leverte på løftet vårt om å ta FRI OV ut til der medlemmene våre er, fortelle hvem
vi er og hva vi kan bidra med, og etablere oss bedre i det nye store fylket.
Forhåpentlig vil 2022 være året der nye aktivitetsgrupper opprettes der vi har reist, som skaper
sosiale møteplasser der det ikke tidligere har vært tilbud. Organisasjonsrådgiveren vår følger
opp alle som har meldt interesse. Avtroppende styre foreslår i arbeidsprogrammet å fortsette
med denne turnévirksomheten og gjennomføre 4 reiser i 2022. Nå har vi skapt en modell for
hvordan vi gjennomfører slike turer, og kan fortsette suksessen med disse.

4.3 Drammen Pride 2021
Drammen Pride 2021 gikk av
stabelen helgen 13. – 15. august.
Drammen Pride-komiteen ønsket
denne helgen velkommen til fest
og kjærlighet, til debatt, foredrag,
regnbuemesse og flere
arrangement for store og små.
Den store paraden utgikk også i
2021 på grunn av pandemien –
dessverre. Likevel, på tross av
koronapandemien ble det
gjennomført en rekker
arrangement, og vi var med å
skape synlighet i bybildet, og engasjement i aviser og i sosiale medier.
Bildet: Fra flaggheisingen på Bybrua, med ordfører Monica Myrvold Berg, representanter fra
brannstasjonen, noen komiteemedlemmer og frivillige. Foto: Petter Ruud-Johansen.
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I anledning Drammen Pride 2021 ble regnbueflagg heist på hele bybrua. Flaggene vait hele
helgen.
Alle arrangement på programmet ble arrangert i henhold til alle smittevernregler og råd, med de
implikasjoner dette hadde for antall billetter solgt og begrensninger til å samle folk på
arrangement.
Drammen Pride-komiteen 2021 bestod av folk fra Drammen og omegn: Susanne Imset, Egil J.
Bye, Anders Bjørnerud, Øyvind Lundberg Nilsen, Zaira Lo Monaco, Lars Askerød og Iren B.
Hope.
Komiteen jobber utelukkende frivillig for å skape festivalen, og under gjennomføringen var 15
personer med som frivillige for å løse ulike oppgaver.
FRI Oslo og Viken kontoret bistod komiteen i planlegging, på kommunikasjonsbiten, under
gjennomføring og førte også regnskapet for festivalen.

4.2.1 - Drammen Pride - økonomi:
Drammen Pride fikk 100.000 kroner i støtte av Drammen Pride til å lage festival i Elvebyen.
Det store inntektsbringende arrangementet for festivalen er Drammen Pride Night, mens de
fleste andre arrangement er gratis og åpne. Koronabegrensningene i august 21 tilsa at 200
billetter kunne selges til Pride Night, arrangert på Union Scene. Potensialet for billettsalg er mye
høyere, da en i 2019 solgte 600 (som på det tidspunktet var fullt hus pga oppussing av
lokalene).
Med full kapasitet, dog kun200 billetter, utnyttet på Union Scene i 2021 og nøktern budsjettering
av utgifter på alle arrangement, samt godt samarbeid med Union Scene og Comfort Hotell
Union Brygge (hovedpartnere) går Drammen Pride komiteen inn i et forhåpentligvis normalår –
2022 – med 65435 i egenkapital. Dette er penger som kun skal brukes til å lage større, bredere
og mer inkluderende festival enn året før.

4.2.2 - Drammen Pride-program 21:
Drammen Pride-programmet bestod av 12 ulike programpunkter:
Fredag 13. august:
09:00 Flaggheisingsseremoni på bybrua. Appell ved ordfører.
18:00 Regnbuegudstjeneste, Strømsø Kirke.
18:00 Skeiv ungdomskafe, Pridefest. Fellesverket.
19:00 Foredrag – er jeg kinky? Comfort Hotel Union Brygge.
20:00 DJ Deadswan – Comfort Hotel Union Brygge.
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Lørdag 14. august
11:00 Regnbuelek, for barn og familier under regnbuen.
Forandringshuset Drammen.
12:00 Skeiv håndarbeidsklubb. Comfort Hotel Union
Brygge.
15:00 Debatt. Skeives rettigheter i brann i Europa – og
hva med situasjonen i Norge? Comfort Hotel Union
Brygge.
18:30 Pride Night. Union Scene. Inngang stenger kl.
24:00 grunnet nåværende koronaregler.
Søndag 15. august
12:00 Piknik i Parken. Drammen Park (Lekeparken)
13:30 Afternoon Tea og jazz. Musikere Staffan
William-Olsson og Audun Ellingsen.
Comfort Hotel Union Brygge.
17:00PRIDE-feiring for ungdom – søndag. Fjell kirke.
Bildet: Under Drammen Pride-helgen var FRI Oslo og Viken
også ute og holdt appell på Modum Pride, ved styremedlem
Lars Kristian Selbekk. Her avbildet med artist Kate
Guldbrandsen, fra markeringen.

4.4 Jessheim Pride
Komiteen bak Jessheim Pride skrinla
2021-festivalen på grunn av korona, og mye ble
satt på vent - for andre år på rad.
.
Dog ble det gjennomført flaggheising for å skape
synlighet i bybildet.
Og før det igjen, som et plaster på pandemisåret,
ble det laget en video av og med Jessheim-folk for
å feire pride-måneden juni. Skjermbilder her fra
videoen.
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Med videoen fikk Jessheim en real dose kjærlighet
- og en hyggelig påminner om hvordan festivalen
skal bli den dagen pandemien er over.
Videoen ble produsert av: KNAI MEDIA, og i
statusoppdateringene i sosiale medier var
budskapet:

🤩🏳️🌈

“Vi ønsker dere alle en riktig fin Pride-måned
Som dere vet, blir det ikke Pride på Jessheim i år,
men vi er allerede godt i gang med planleggingen
for 2022
Vi skal jo tross alt ta igjen for 2 år, så
neste år blir det stor feiring i byen våres Vi gleder
oss masse! Vi holder dere oppdatert underveis.

🤩🏳️🌈

🏳️🌈🤩❤️

❤️

🏳️🌈🤩❤️ Kos dere i sommer,

Her er en liten videosnutt fra oss med håndfull av våre fine venner
nyt solen og ta vare på hverandre
Stor klem fra oss

🥰

Se videoen på Jessheim Prides facebook-side.
19. juni 2022 heiste så ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Jørgensen Schumacher,
regnbueflagget og skrev i sosiale medier:
”Nå har vi hengt opp regnbueflagg
på Rådhusplassen. Dette er en
markering av mangfold og likeverd.
Her i mangfoldsbyen Jessheim er
alle velkommen, uavhengig av
hvem de er glade i, eller hvilken
etnisitet, religion eller kultur de har.
Her er vi stolte av alle innbyggere.

😊

Engasjementet og viljen lokalt var
og er stor på Jessheim - og
pandemiavbrekk vil forhåpentligvis
gi 2022-utgaven av Jessheim Pride
mye energi: Sponsoravtaler er på
gang, samarbeid med kommunen
er god, lokale korps vil være med,
artister har meldt seg og så videre.

24

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.

4.5 Son Pride
4. september 2021 kunne en endelig ønske velkommen til første, ordentlige Son Pride - med
parade.

Programmet denne lørdagen var variert - og til
parade møtte folk opp i stort antall - så stort at
Glenneparken var full av folk (med
koronaavastand):
14:00 - Son Pride Parade - gikk fra Tennishuset,
ned Sonsveien til Glenneparken.
Bildet (t.h): Pridegeneral i Son -Martine
Hammervold-Austinat. Foto Petter Ruud-Johansen.
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14:30 - ‘Son etter frokost’ spilte for paraden
14:45 - Flaggheing og appeller i Glenneparken.15:00 - Pride Longe på Café Oliven
Med poesi/musikk
Med politikerdebatt
20:00 - Pride Night på Café Oliven

4.6 Fredrikstad Pride
13. desember 2020 holdt Fredrikstad Pride digitalt årsmøte. Under møtet ble det vedtatt at
festivalen gikk inn i FRI Oslo og Viken.
I 2021 var koronasituasjonen utfordrende for komiteen, men det ble likevel satt opp et
smittevernvennlig program gjennom uken fra 16. til 22. august 2021
Mandag 16/8
- Flaggheising Fredrikstad
Rådhus kl 09.00
- Skeivt bibliotek ( Hele uka)
- Geocaching ( Hele uka)
Tirsdag 17/8
Rosa kompetanse Digital:
- Helse og sosial kl 12.30-14.30
- Skole og barnehage Kl
18.00-20.00
Fredag 20/8
- Skeiv quiz kl 18.30
Fredag 20/8- Søndag 22/8
- Kinovisninger Fredrikstad Kino

4.7 Pride i Hallingdal
Bildet: Tidenes første Hallingdal Pride
ble arrangert i 2021- i uke 42, fra 18.
- 24. Oktober. Foto: Joo Helena
Hansen.
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FRI Oslo og Viken-kontoret jobbet tett med komiteen om festivalen, og har ført økonomien. Vi
har gjennom året holdt i dialog med engasjerte folk i Hallingdal, samt med kommunen, om å få
til Hallingdal Pride 2021.
Programmet i Hallingdal var omfattende:

▪️
▪️
▪️
▪️

MANDAG 18.OKTOBER
Flaggheising ved Gol skule, 16:00
Taler med leder Cecilie, Ordfører Heidi, og Nils-Erik fra Fri Oslo og Viken, 16:00
Salg av vafler, kaffe og saft, 16:00-19:00
Foredrag om skeiv historie m/Assmund Vik, 17:00-18:00

▪️
▪️

TIRSDAG 19.OKTOBER
Hjemmekino på Klubb1, 19:00-21:00
Quizkonkurranse på Kjerstis, 15:00-18:00

▪️

ONSDAG 20.OKTOBER
Talk-show med Amnesty og Queer Budapest: situasjonen for skeive i Ungarn,
nettarrangement, 18:00-19:00

▪️

TORSDAG 21.OKTOBER
Workshop, foredrag, mat og sosialt på Pers Hotell, 17:30-21:00

▪️
▪️

FREDAG 22.OKTOBER
Opplegg på Gol Ungdomsklubb. Informasjon kommer.
Bingokveld på Kjerstis mat og vinhus, 18:00-21:00

▪️
▪️
▪️
▪️
▪️
▪️
▪️

LØRDAG 23.OKTOBER
Parade fra Helsetunet til Gol Samfunnshus, 14:00
Taler, appeller og kulturinnslag, ca. 14:30-15:15
Mingling, mulighet til å se på stands og kjøpe vafler, kaffe og saft, 15:30
Skeiv kaffekrok på Coop Marked Sunhov, 17:00-18:00
Workshop med Skeiv Verden på Haakonsæt Fjellvilla, 18:00-20:30
Pride fest med Skeiv Verden (alkoholfri) 21:00-00:00
Skeiv natt på Pers Hotell, 21:00-04:00

4.8 Andre Pride-festivaler i Viken
4.8.1 Hadeland Pride
Hadeland har blitt arrangert noen år nå - parallelt med Oslo Pride. Hadeland Pride er en FRI
Innlandet-pride i kraft av Gran kommune, men Jevnaker og Lunner er i Viken.
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16. juni ønsket en velkommen til Hadeland Pride 2021.
Programmet var:
18.00 Bilkortesje/ parade starter på Granavollen
18.30 Bilkortesje ankommer Hadeland Folkemuseum – folk parkerer og går inn i
amfi-området utendørs
18.30 Stands på området og åpen kiosk
18.45 Kort intro og praktisk info fra scenen
18.50 Flaggheising
19.00 Slampoesi – Regine Folkman Rossnes
19.05 Ordfører Harald Tyrdal
19.15 Apell v/ leder i FRI Inge Alexander Gjestvang
19.25 Slampoesi – Regine Folkman Rossnes
19.30 Musikk v/ Loose Laces
19.50 Program avsluttes – området holdes åpent til 21. DJ spiller musikk.

4.8.2 Pride i Kongsberg
Sammen med aktivitetsgruppa vår FRI Kongsberg deltok FRI Oslo og Viken-kontoret i 2019 på
flere møter med Mental Helse Ungdom i Kongsberg om å lage Pride i Kongsberg.
Koronapandemien satte en stopper for dette i 2020, men stort lokalt engasjementet eksisterer
for å få til festival og markering her i framtiden - og i løpet av 2021 har det blitt jobbet videre
med planer for 2022 og blant annet har facebook-siden Kongsberg pride blitt laget.

4.8.3 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. Follo Pride skal gå på
rundgang i Follo-kommunene.
Nordre Follo var Pride-kommune i Follo i 2021. Fra lørdag 29. mai til lørdag 5. juni var det
program, blant annet digital Drag-fortellerstund for barn, romantisk kanotur for to og
ordførerdebatt om forholdene for skeive i Follokommunene.
I 2022 arbeides det med å sende stafettpinnen for Follo Pride videre til Vestby kommune og Son
Pride.

4.8.4 Halden Pride og Sarpsborg Pride
Helt på tampen av 2021 kunne FRI Oslo og Viken-styret også ønske Halden- og Sarpsborg
Pride velkommen inn i familien.
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4.9 Pride-kamp - håndball

28. november var FRI Oslo og Viken medarrangør av en Pride-kamp med FOLD HK i
Rykkinnhallen. Kampen satt fokus på inkludering, mental helse og unge mennesker i idretten. I
tillegg fremhevet vi spesifikke utfordringer som eksisterer på herresiden i Håndball-Norge og på
herresiden av idretten generelt. Styremedlem Kristin Kvalvik, som har et stort engasjement for
inkludering i idretten, holdt appell på vegne av FRI OV:
“Rettigheter kommer ikke gratis, og vi kan ikke ta det for gitt.
Det er en seier at Fold kan markere håndball mot homohets i dag, og med begeistring, respekt,
innsatsvilje og Fair Play kan vi fortsette å kjempe for skeives rettigheter og muligheter i idretten.
Samtidig kan vi ikke ta for gitt at idretten er for alle slik som den er i dag. Vi har ikke nok
kompetanse til å verne om skeive i idretten, og systemene vi har innen idretten ivaretar ikke alle
barn og unge- slik som det skal gjøre (...) Det viktigste anti-diskrimineringsarbeidet skjer i
klubbene, hos de voksenpersonene og forbildene barna møter. For hådnball er fort hele livet til
mange barn og unge. Markeringen er et tydelig standpunkt mot homohets i idretten, som vi
håper Norges Håndballforbund spesielt- og norsk idrett generelt vil følge opp.”
Vi fortsetter samarbeidet med FOLD, og ser frem til nye kamper med dem - og forhåpentlig flere
idrettslag fremover.

5. Satsningsområde: Bekjempe sammensatt diskriminering
Arbeidsprogrammets punkter om å bekjempe sammensatt diskriminering er og skal være
overgripende for all virksomhet i organisasjonen vår. Det er et arbeid som er pågående. Som vi
også sier om kompetansehevingsprogrammet vårt Skeiv kunnskap: inkludering kommer ikke av
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seg selv og det er et arbeid man aldri blir ferdige med. Allikevel ønsker FRI OV å ha dette som
et hovedsatsingsområde, da sammensatt diskriminering er noe vi ønsker å bli bedre på på å
forstå, og bekjempe både internt i FRI og i samfunnet.
Alle i vår målgruppe er folk som på en eller flere måter bryter med rådende normer i samfunnet,
punktet om sammensatt diskriminering betyr at vi som organisasjon skal stå opp for alle “de av
oss som bryter med samfunnets normer for kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk,
tenningsmønster, seksuell praksis, alder, kropp, funksjonsevne, sosioøkonomisk status,
kjønnskarakteristika, hvithet og tro/religion/livssyn…”.1 Og interseksjonelle perspektiver skal
være med i alt vi foretar oss, i stort og smått.
Etter årsmøtet i 2021 hadde styret planleggingshelg, og arbeidsgruppen som jobbet med dette
satsingsområdet ønsket å hente inn mer kunnskap om effekten av diskriminering på de av oss
som tilhører flere minoriteter samtidig. Hvordan påvirker det tilgang på ting som arbeid, bolig og
deltakelse i samfunnet. Mer kunnskap er også noe vi ber om i møter med politikere og
byråkrater på fylkes- og kommunalt nivå, for dette er viktig grunnlag for handlingsplaner for
kjønns- og seksualitetsmangfold, og planer mot hatefulle ytringer og handlinger.
Styret gjorde et arbeid på å skrive noen spørsmål til en gallup, som vi kunne finne et byrå til å
gjennomføre for oss. Vi tok møter med Likestillingssenteret som hadde gjennomført dette i 2020
for å lære av dem hvordan dette kunne gjøres av oss. Vi støtte på noen utfordringer som
handlet om pris og treffsikkerhet. Å delta i en gallup koster et sted mellom 30-100.000,- For
spørsmål som skal treffe en målgruppe bestående av personer som tilhører flere minoriteter, vil
en vanlig gallup nå ganske få relevante respondenter. Vi kom frem til at vi var inne på et prosjekt
som egentlig er mye større enn en gallup, og som vi må jobbe videre med og samarbeide med
flere om. Et mer treffsikkert og målrettet kartleggingsarbeid er noe vi fortsatt ønsker å få til, og
forarbeidet og møtene vi har tatt i 2021 har skapt et grunnlag for å kunne gjøre dette i neste
periode.
Gjennomførte tiltak i 2021:
●
●
●
●
●
●
●
●

1

Implementert som hovedbudskap på hjemmesiden “– Stå opp for mangfold, Pride og
frihet. Si nei til rasisme, diskriminering og hat.”
Deltatt på demo - antirasisme (mars 21)
Stilt oss bak kravet om kvitteringsordning for politiet
Satt interseksjonalitet på agendaen under Oslo Pride, feks med seminaret
“Interseksjonalitet i praksis” og panelsamtalen “Invisible A’s”
Gjennomført workshop i “Interseksjonelt arbeid og samarbeid” på dagskonferanse for
skeive organisasjoner 27. november, laget i samarbeid med Salam
Jobbet aktivt og bevisst for bred representasjon i alle egne arrangement, og i materiell
Skolert ledere av aktivitetsgruppene om interseksjonalitet.
Gjennomført kurs med styret i regi av Salam, om å være skeiv muslim

Fra første setning i punktet ‘Bekjempe sammensatt diskriminering’ i arbeidsprogrammet.
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●
●
●

Valgkomiteen jobbet aktivt og bevisst for å speile mangfoldet i samfunnet i styret
Vektlagt mangfold som en selvstendig verdi for FRI OV i rekrutteringsprosesser
FRI Oslo og Viken og Oslo Pride vedtok å starte en Regnbuefyrtårnprosess i 2022

6. Oslo Pride - 19.-27.juni
Oslo Pride er en autonom del av FRI Oslo og Viken. Formålet til festivalen er forankret i
demokratiet som eksisterer i FRI, men autonomien betyr at festivalen ellers drives selvstendig.
Festivalene styrer seg selv, dog møter styreleder i FRI OV som ordinært styremedlem på Oslo
Prides styremøter.

6.2.1 Fest og protest under pandemi
Med stadige endringer i både smittevern og andre reguleringer fikk man med et nødskrik
gjennomført en hybridfestival i 2021. Vi visste ikke om det var mulig å gjennomføre fysiske
arrangementer før ca en uke før åpning. Under opprigg av Pride Park, og midt i
gjennomføringen av Pride House, fikk vi beskjed fra regjeringen om økt antall tillatt
publikummere, men da med grønt koronapass som kriterie. Oslo Pride gjennomførte som det
første store arrangementet i Oslo under Covid-19.
Med til sammen 20 000 publikummere tok vi en stor risiko, både for folk og organisasjon, men
kom ut på andre siden med 0 smittetilfeller og ingen kjente tilfeller av smitte i etterkant av
festivalen. Det er noe vi kan være umåtelig stolte av, og bør klappe oss selv på skulderen for.
Årets festival ble gjennomført både fysisk og digitalt og ikke minst sendt på nasjonal TV for aller
første gang.

6.2.2 Pride-kampanje: Europe4All
Pridekampanjen 2021 var et samarbeid
mellom FRI, Den Norske Helsingforskomité,
Amnesty og Oslo Pride.
Kampanjen fikk navnet Europe4All og satte
fokus på at ytringsfriheten og
forsamlingsfriheten er under press i flere land,
og at kamp mot lhbt-folk og støttespillere
brukes av autoritære myndigheter i angrep på
demokratiet.
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Konsekvensene av dette er store, både for individer og sivilsamfunn. Vi aksjonerte for å sikre
ytringsfriheten til de mange menneskerettighetsforsvarererne i Europa som står opp for
rettighetene til lhbt-personer og andre minoriteter, og som forsvarer mangfold og likestilling.
Bakgrunnen for kampanjen var hentet fra land nær og fjernt - feks at vi i de senere årene har
sett en særlig negativ utvikling i folkerike land som Tyrkia, Polen og Russland, og i #Europe4all
valgte vi derfor å fokusere på disse landene. Disse landene skårer blant de aller laveste på
ILGAs regnbue-indeks publisert 17. mai i år. I kampanjen var vi klare på at retorikken som
brukes i disse landene; der lhbt-folks liv brukes som politisk ammunisjon og der våre rettigheter
settes opp mot «familien», er ikke noe som skjer bare i Europa. Det samme skjer også her i
Norge, hvor vår legitime rettighetskamp for individers frihet beskrives som en «ideologi».
#Europe4All: Verden er sammenvevd. Og Europa er nærmere enn du tror.

Hos våre venner i Polen, i hjertet av Europa, er
retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet
blitt et symbol for konflikten mellom konservative
verdier og rettigheter, inkludert betydningen av
menneskerettigheter og Polens forhold til EU.
Nesten 100 byer og områder i Polen har vedtatt
resolusjoner mot såkalt lhbt-ideologi eller signert
såkalte «familiecharter» - les “LHBT-frie soner” for å
støtte opp om heterofile relasjoner.
Som del av kampanjefokuset markerte vi oss som
motsats til dette - som FRI-sone. Lokalt rundt om i
Norge - så også i Oslo og Viken - brukte vi Polens
“LHBT-frie soner” som et av flere utgangspunkt for å
skape oppmerksomhet - ved å visualisere at Oslo
og Viken er en FRIsone for skeive:
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6.2.3 Åpning av Oslo Pride

Bilde: Både statsminister Erna Solberg og ordfører i Oslo Marianne Borgen var med å “klippe snoren” og
åpne Oslo Pride 2021. Foto: Petter Ruud-Johansen.
.

Åpningen av Oslo Pride 2021 ble avholdt i øs påsende regn, med de utfordringer som mye vann
gir.
På slaget 00:00 - i overgangen fra torsdag 18. juni 2021 til fredag 19. Juni, og i regnet, fikk vi for
andre år på rad lyst opp hopptårnet i Holmenkollen i regnbueflaggets farger i anledning
festivalens start.
FRI Oslo og Viken-kontoret holdt i åpnings-seansen,og vi fikk både statsminister Erna Solberg
og ordfører i Oslo Marianne Borgen til å være med å “klippe snoren”.
Artisten bak årets Oslo Pride-låt, Knut Kippersund, fremførte en akustisk versjon av låta “Head
High”, og Oslo Prides styreleder, Fredrik Dreyer, og leder av FRI Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen
Flatø holdt sammen med statsminister og ordfører også velkomsttaler, hvor budskap rundt
pridekampanjen #EuropeForAll stod sentralt. .
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Som i 2020, på grunn av pandemien, var arrangementet i Holmenkollen et arrangement for
pressen. 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. Åpningen ble også streamet.

6.2.4 Pride House
Pride House i fysisk form ble gjennomført på to forskjellige arenaer, Youngs Oslo og Melahuset.
I alt 73 events ble gjennomført i løpet av perioden 18.06-24.06.
Gjennomsnittlig 12 events per dag, med fokus på den skeive bevegelsen og aktuelle tema…
16 events ble i tillegg strømmet via vår egen nettside med link fra Youtube. I snitt strømmet vi
tre timer hver dag fra Pride House.
De fysiske arenaene hadde kapasitet på henholdsvis 90 personer (Youngs) og 50 personer
(Melahuset). Som alle andre år var publikumstallet varierende etter arrangementets popularitet.
Styret vil motta en mer utfyllende rapport på dette fra Pride House gruppen senere i år.
Strømmepublikummet gjorde oss mer tilgjengelige og i snitt havner vi på over 100 personer per
arrangement.

6.2.3.1 - FRI OVs bidrag på Pride House
FRI Oslo og Viken-kontoret, sammen med styret stod stod bak 9 av arrangementene på Pride
House:
20. juni - Forfatter-workshop med Axel Hellstenius
21. juni - Interseksjonalitet i praksis
21. juni - Skeiv utenfor Oslo
22. juni - Trans og trygg på skolen
22. juni - Rapport: ODL, Regnbuetelefonen, RFSL
23. juni - Lets talk about sex, baby! Sex og intimitet - også etter 60 år
23. juni - Ærespris og Frydpris-utdeling
24. juni - Generasjonsmøter
24. juni - Premiere på filmen “Gammel og skeiv”

6.2.5 Pride Park
Pride Park ble delt inn i tre soner, med kryss-strømming via skjermer fra en sone til en annen.
En stor teknisk utfordring og helt nytt landskap for festivalen. Bortsett fra noe teknisk trøbbel
under oppstart fungerte dette veldig godt. Pride Park hadde ny inndeling i innslag fra de to
scenene vi bygde for årets gjennomføring, og dette fungerte veldig godt. Flere av de større
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Pride House-innslagene ble flyttet til scenene pga smittevernhensyn. (Debatter etc) Med
nedskalert arena og færre scener var det viktig at publikummet vårt likevel fikk en fullverdig
opplevelse. Dette oppnådde vi med krysstrømming og musikk i mellom innslagene.
I snitt hadde Pride Park 12 arrangementer under hver åpningsdag, hvorav minimum fem av
disse ble strømmet (via oslopride.no).
Et normalår har vi opp mot 9000 personer i Pride Park samtidig. I år hadde vi rundt 1500 på det
meste. (3 soner med 500 personer i hver)

6.2.6 Oslo Pride Parade 2021
Paraden 2021 ble avholdt som to pop-ups, der
biler/lastebiler fra de skeive organisasjonene kjørte på
forskjellige ruter i byen. Av smittevernshensyn ble
rutene ikke annonsert på forhånd, så publikum i år ble
de som tilfeldigvis befant seg på ruten. I år var også
første gang en forsvarssjef deltok i paraden.

6.2.7 PRIDEFEST 2021 - Oslo Pride debut
på nasjonal TV
Etter et år med intensiv jobbing fikk Oslo Pride endelig
landet og kontraktsfestet samarbeid med NRK og
innledet et forhåpentligvis langt og tradisjonspreget
samarbeid som den nasjonale priden festivalen er.
NRK hadde i overkant av 200.000 unike seere på selve
live-sendingen, og har mottatt rekordmange positive
tilbakemeldinger. NRK har bekreftet samarbeid i 2022,
og det forventes et mye større seertall når sendingen
da flyttes til lørdag og paradedagen. Arbeidet i
samarbeid med NRKs redaksjon startet allerede i
august 2021.
Lenke til sendingen: https://tv.nrk.no/program/MUHU29000021
Bildet: Meti Olika, prosjektleder i Regnbuevenner, i den smittevernvennlige pop-up-paraden 2021 i Oslo.
Foto: Joo Helena Hansen.
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6.2.8 - Ærespris og frydpris 2021
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.
Prisutdelingen 2021 foregikk på Pride House – arena Youngs – kvelden onsdag 26. Juni.
Juryen bestod av FRI Oslo og Viken-leder, Nils-Erik Aasen Flatø, Oslo Pride-leder, Fredrik
Dreyer, Skeiv Verden Oslo og Viken-leder, Stephen Adom, Skeiv Ungdom Oslo og Viken-leder,
Nathalie Kristiansen og fjorårets æresprisvinner, Guro Sibeko
Æresprisen i 2021 ble tildelt Oslo Fagottkor, og Frydprisen ble tildelt Pasientorganisasjonen for
kjønnsinkongruens (PKI).
Juryens begrunnelse for tildeling av Æresprisen 2020:
Bildet: Oslo Fagottkor – glade
mottakere av Æresprisen
2021. Foto: Petter
Ruud-Johansen.

«Æresprisen 2021 går til
en gjeng som har har vært
synlige og nådd ut bredt på
flater få andre har nådd ut
på tidligere.
De har en kvalitet på
arbeidet sitt som har gitt
dem fortjent suksess, en
suksess basert på
utrettelig innsats og mange
frivillige timer.
De har snudd opp ned på
den tradisjonelle
julekonserten, fra
konservativt til skeivt, og
har blitt en tradisjon og institusjon som folk i hele Norge setter umåtelig pris på.
Æresprisen 2021 går til…. Oslo fagottkor som gjennom 17 lange år har gledet, trøstet og
underholdt den skeive befolkningen og gitt streitingene et innblikk i homokulturen på sine
særegne premisser.
Koret ble hardt rammet i begynnelsen av pandemien da nettopp det å samle mennesker og å
skape kultur sammen satte koret ut av sitt vanlige spill.
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På tross av pandemi har koret nådd ut til våre egne og til hetero-Norge gjennom digitale møter
og har nådd ut med et budskap om kjærlighet og frihet til hele landet.
En samlet jury bestående av folk fra FRI Oslo og Viken, Oslo Pride, Skeiv Ungdom og Skeiv
Verden, samt fjorårets æresprisvinner, Guro Sibeko, vil med prisen takke Oslo fagottkor for lang
og tro tjeneste for saken. Gratulerer!»

Juryens begrunnelse for tildeling av Frydprisen 2020:

Bildet: Aleksander Sørlie, leder av Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI), mottok Frydprisen
2021 på vegne av organisasjonen. Foto: Petter Ruud-Johansen.

«Vi heier på Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og er takknemlige for den
jobben organisasjonen har gjort det siste året.
PKI har på kort tid vokst til å bli en av de største pasientorganisasjone i Norge for personer med
kjønnsinkongruens og for andre kjønnskreative mennesker.
PKI har gjort og gjør en utrettelig innsats for transpersoners og ikke-binæres rettigheter, og
skaper samtidig trygge møteplasser for målgruppene gjennom fritidsaktiviteter, diskusjonsforum
og nettverksarbeid.
Men mest av alt har PKI lagt ned et utrolig viktig stykke arbeid for et desentralisert helsetilbud
og har vært transpersoners beste støttespillere i en svært vanskelig hverdag det siste året.

37

Vi vil spesielt fremheve arbeidet de har gjort for barn, for unge og foreldre til transbarn.
En samlet jury bestående av folk fra FRI Oslo og Viken, Oslo Pride, Skeiv Ungdom og Skeiv
Verden, samt fjorårets æresprisvinner, Guro Sibeko, vil med prisen takke Pasientorganisasjonen
for kjønnsinkongruens (PKI) for innsatsen det siste året . Gratulerer!»

7. Frivillighet og medvirkning og aktivitetsgrupper
7.1 Antall arrangement
Frivilligheten i organisasjonen vår har i 2021, utenenom pride-festivalene, skapt 405 fysiske
arrangement og 116 digitale arrangement. Totalt 521 digitale og fysiske arrangement til
sammen. Dette er, som i 2020, ca halvparten av et normalår, hvor aktivitetsgruppene sammen
med FRI OV-kontoret, står bak rundt 1000 arrangement i året.
På egenhånd har festivalene våre laget 152 ulike fysiske arrangement, samt 17 digitale
arrangement - totalt 121 arrangement.
Når en da legger sammen festivalene, aktivitetsgruppenes og kontorets aktivitet har vi til
sammen stått bak 642 arrangement.
Noen aktiviteter er ikke mulig å overføre til digitale flater, som fysiske treningssamlinger, og
derav er antallet fysiske arrangement umulig å erstatte med digitale.
Koronasituasjonen var i 2021, som gjennom hele fjoråret, utfordrende. Koronasituasjonen
medførte at 305 arrangement ble avlyst i 2021, noe som er et høyt antall, men likvel er vi veldig
godt fornøyde med at vi har klart å opprettholde den høye aktiviteten både digitalt og fysisk.

7.2 Antall frivillige - og deltakelse skapt
I 2021 var det i aktivitetsgruppene, Regnmbuevennene og i styret i FRI Oslo og Viken 124
frivillige nøkkelpersoner. I festivalene var det 69 frivillige nøkkelpersoner.
Til sammen 193 nøkkelpersoner, og 315 andre frivillige, har jobbet for å drive det frivillige
arbeidet framover.
Totalt var vi 508 frivillige gjennom året. Sammenlignet med et normalår (pre pandemi) er det om
lag halvparten.
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De nøkkelfrivillige har til sammen, gjennom året, jobbet minst 4400 timer, for å skape de 642
arrangementene, og vi kan regne ut at over over 28.000 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.

7.3 Liste over aktivitetsgrupper og festivaler i FRI OV
FRI Oslo og Vikens Pride-familie inneholder per 2021; Oslo Pride, Drammen Pride, Fredrikstad
Pride, Jessheim Pride, Son Pride og Hallingdal Pride (6 festivaler).
Foruten pridefestivalene var følgende grupper aktive i FRI Oslo og Viken i 2021 (25 stk):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Familienettverket
Fjellgruppen
Fore Norway
FRI Kongsberg
FRI Klatring
Gay på landet
Golden Ladies
HoDa
Homofonien
Late Bloomer Ladies
LAW – Lesbians After Work
Musikkselskapet Fri Utblåsing
Oslo Tango Queer
Pust UT
Rabalder Innebandy
Raballder Volleyball
Regnbuefamilier OV
Regnbuetreff for seniorer med FRI
Samtalegruppe - transpersoner over 25 (våren 2021)
Skeiv fadderdag/Queer Fresher’s Day
Skeiv håndarbeidsklubb
Skeiv ungdomskafe i Drammen
Skeiv Ungdom Oslo og Viken
T*-kafe for transpersoner
VisiBle
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Aktivitetsgruppene og festivalene - totalt 31 ulike aktører - dekker menneskelige behov, og
skaper deltakelse og engasjement på ulike måter.
Behovet for fellesskap har i år igjen vært stort - i et år med nedstigning, gjenåpning og nye
runder med tiltak, som påvirket våre liv på ulike måter, og til sist i 2021 - enda en ny runde med
lockdown.
Når våre liv har vært og er preget av sosial isolasjon, har aktivitetsgruppene igjen imponert med
å stille opp for de av oss som har trengt det som mest i året som gikk - med både digitale
løsninger og tilbud og fysiske arrangement når det har vært mulig.

8. Regnbuetelefonen og Regnbuebesøk
Regnbuevennene består av to tilbud; Regnbuebesøk til Oslos befolkning, og Regnbuetelefonen
til Norges befolkning.
I 2021 har Regnbuevennene gjennomgått stor utvikling. Vi har endret navn fra Skeive Venner til
Regnbuevennene, og vi fått en ny ansatt som har utviklet et nytt tilbud i tillegg til
Regnbuetelefonen: Regnbuebesøk – et besøksvenntilbud for lhbti+ befolkningen og personer
som lever med hiv i Oslo.
Regnbuevennene består nå av to tilbud som styres av fem samarbeidende organisasjoner:
Skeiv Verden Oslo og Viken, Den Norske bamseklubben, Forbundet for transpersoner i Norge,
HivNorge, og FRI Oslo og Viken.

8.1.1 - Regnbuetelefonen
Vi gikk inn i 2021 med Regnbuetelefonen som et relativt nytt tilbud. Året begynte med en
kartleggingsundersøkelse. Målet med undersøkelsen var å finne ut av hvor stort omfanget av
sosial isolasjon er blant målgruppen lhbti+ personer. Over 200 personer svarte på
undersøkelsen og resultatene viste oss at behovet for sosial kontakt med andre skeive er
pressende. Resultatene fra kartleggingsundersøkelsen ble formidlet under to faglunsjer – en
faglunsj for lhbti+ organisasjonsmedarbeidere og en til representanter i helse og sosialutvalget i
Oslo kommune. Rapporten fra kartleggingsundersøkelsen ble publisert på
www.regnbuetelefonen.no.
Våren 2021 etablerte Regnbuetelefonen et samarbeid med The Body Shop Norge om en
synlighetskampanje. Fra juni til september 2021 hadde Regnbuetelefonen informasjonsmateriell
i alle Norges Body Shop butikker. Butikkmedarbeidere fikk også en innføring i hva
Regnbuetelefonen er og hva vi tilbyr. Målet med kampanjen var å synliggjøre Regnbuetelefonen
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som tilbud. Med denne
kampanjen fikk vi inn en
ny målgruppe
telefonvenner – personer
som lever i skapet.
Vi har i løpet av 2021 fått
inn 46 nye telefonvenner
og 44 nye frivillige
telefonvenner, og rundet
av året med 33 frivillige
som ukentlig ringte 32
telefonvenner.
Bildet: Fra lanseringen av
Regnbuebesøk - i bildet (f.v):
Prosjektansatt i
Regnbuebesøk: Sandra
Kosberg, daglig leder Skeiv Verden, Stephen Adom, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i
Oslo, Rina Mariann Hansen, leder i FRI Oslo og Viken Nils-Erik Aasen Flatø og generalsekretær i
Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Vi har arrangert fire frivilligsamlinger hvor frivillige telefonvenner kan dele sine erfaringer og lære
av hverandre. Vi har gjennomført fire oppfølgingsundersøkelser og mottatt positive
tilbakemeldinger fra begge deltakergrupper. Våre telefonvenner har gitt oss tilbakemeldinger på
hva deres telefonvenn betyr for dem, her er noen av tilbakemeldingene:
«Et sted der jeg kan løfte alle spørsmålene uten å føle bedømt.
Et sted å høre om andres erfaringer og bli hørt.»
«Alt»
«Veldig mye, det gir meg noe å se frem til, noe som kan brukes til å føle meg mer normal, mer
menneskelig, en som er verdt noe, nettopp fordi jeg blir ringt til og det bryter da tanken om at
"ingen ringer" å jeg er ikke verdt noe, for nå er det noen som ringer!»
Det å ha fast minoritetsbekreftende kontakt med en likeperson er viktig for vår mentale helse.
Vårt arbeid med å sette lhbti+ personers mentale helse på dagsorden har også blitt anerkjent av
aktører utenfor organisasjonsfeltet: Regnbuetelefonen ble en av tre finalister til Helseprisen
2021, og mottaker av NTNUs veldedige gave for 2021.
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8.1.2 - Regnbuebesøk
Regnbuevennenes største bragd i 2021 er utviklingen og lanseringen av Regnbuebesøk.
Våren 2021 fikk vi støtte av Stiftelsen Dam til å utvikle en besøkstjeneste i Oslo. Tilbudet fikk
navnet Regnbuebesøk. I juni startet en ny ansatt som prosjektmedarbeider og begynte arbeidet
med å utvikle en besøkstjeneste. De neste månedene ble brukt til å utarbeide Regnbuebesøks
oppbygning, prosesser, retningslinjer, og kursopplegg. I august startet rekruttering til et
pilotprosjekt, og i september begynte tre besøksvenner å besøke sine besøskverter etter
gjennomgått kurs. Pilotprosjektet bidro med mye viktig erfaring for utviklingen av tilbudet.
7. desember ble Regnbuebesøk lansert, og rekrutteringen av frivillige og besøksverter begynte.
Det resulterte i 8 nye frivillige og 2 nye besøksverter. Inkludert deltakerne fra pilotprosjektet var
det ved årets slutt da totalt 11 frivillige og 4 besøksverter.

Regnbuetelefonen og Regnbuebesøk deler nettsiden regnbuevenn.no. Her kan man registrere
seg som regnbuevenn eller frivillig regnbuevenn. Vi har også en facebook og instagram profil
som heter Regnbuevenn hvor du kan følge vårt arbeid.
Vi gleder oss til å gå inn i 2022 med to tilbud som setter skeives mentale helse på dagsorden.
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9. Skeiv kunnskap - kompetansehevingsprogram

Skeiv kunnskap - kort oppsummert om 2021:
●
●
●
●
●
●
●

Fem ansatte - se punkt 2.5.
Finansiering fra Oslo kommune, Bærum kommune, Helsedirektoratet, Stiftelsen Dam
Sektorer - skole, eldreomsorg, helse og sosial, HR/ledelse. Nye av 2021: idrett og
barnehage
Antall oppdrag: 73
Antall mennesker nådd gjennom kurs, nettkurs og andre kompetansehevende tiltak:
3113 mennesker
Ny digital læringsplattform lansert med nettkurs og veiledere
Regnbuefyrtårn - tre arbeidsplasser tildelt kvalitetsmerke Regnbuefyrtårn, to blir tildelt i
begynnelsen av 2022, i samtaler med 7 arbeidsplasser for oppstart i 2022.

9.1 - Oppdrag og finansiering - Skeiv kunnskap
Skeiv kunnskap er et kompetansehevingsprogram i FRI Oslo og Viken. 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
arbeidsplasser i Oslo og Viken 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 2021 videreført finansiering fra Oslo kommune til å dekke tre stillinger, i
tillegg fikk FRI Oslo og Viken finansiering fra Bærum kommune for å både jobbe med sosiale
tiltak og kompetanseheving over to år. I 2021 har vi og hatt finansiering fra Helsedirektoratet til
det nasjonale samarbeidsprosjektet “Nasjonal kompetanseløft for aldring og seksuell helse”. Vi
har og ferdigstilt et filmprosjekt finansiert av Stiftelsen Dam, og er i ferd med ferdigstille et
kartleggingsprosjekt også finansiert av Stiftelsen Dam. Høsten 2021 ble vi fem ansatte.
Vi har i 2021 gjennomført både fysiske og digitale kurs i normer, kjønn og seksualitet for ansatte
og ledere i skole, eldreomsorg, helse og HR, nytt av året et arbeid rettet mot idrett og
barnehage. I tillegg har vi utviklet en ny digital læringsplattform som ble lansert juni 2021.
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I 2021 hadde Skeiv kunnskap:
- 73 oppdrag med over 1681 deltakere
- 241 personer tatt et av våre nettkurs
- Over 900 personer har sett undervisningsfilmen Gammel og skeiv som hadde premiere
under Oslo Pride.
- Totalt har vi nådd 3113 mennesker gjennom våre kompetansehevende tiltak i 2021.

9.2 - Skeiv kunnskap - digital satsning

I juni 2021 lanserte vi vår nye læringsplattform www.skeivkunnskap.no. Her har vi samlet alle våre
digitale ressurser inkludert nettkurs, veiledere, undervisningsfilm og andre type digitale ressurser.
i tillegg har vi hatt økt fokus på formidling gjennom sosiale medier.
-

Facebook rekkevidde: 31 094 (958 følgere)
Instagram rekkevidde: 990 (560 følgere)

Nettkurs:
-

-

-

Introduserende nettkurs i normer, kjønn og seksualitet er et interaktivt kurs der
hovedformålet er å skape refleksjon om normer og øke kompetansen kjønn og seksualitet.
Det tar ca 45 min å gjennomføre. Nettkurset ligger både på KS-læring og på vår egen
nettside. Totalt 201 deltagere.
Nettkurs for skoleansatte er også interaktivt og gir en innføring kjønns- og
seksualitetsmangfold i skolen. Kurset er nivådelt for ansatte som jobber i barneskole,
ungdomsskole og videregående. Totalt 40 deltakere.
Under utvikling: Vi holder på å lage et nettkurs rettet mot ansatte i barnehage som blir klart
våren 2022 i samarbeid med Rosa kompetanse barnehage. I tillegg vil det også komme et
nettkurs om inkluderende kommunikasjon for helsepersonell som jobber med eldre (en del
av samarbeidsprosjektet Eldre og seksuell helse).
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Tilbakemeldinger nettkurs:
“Ble påminnet og bevisstgjort mine egne normer og holdninger.”
“At jeg er innenfor "gjeldene normer", og derfor må være ekstra bevisst på at andre som ikke er
det blir utsatt for mye mer diskriminering og "rare" spørsmål enn jeg var klar over”
“Jeg er blitt mere bevisst på at jeg følger de fleste normer og synes det er skummelt å bryte. Jeg
ønsker å bli mere tydelig omkring det å gi støtte til normebrytere. Det blir en utfordring. Men det er
jo sånn jeg ønsker andre skal gjøre mot meg.”
“Jeg synes ideen med de avsluttende historier var en utrolig flott måte å skape refleksjon over
"ulike syn på samme sak". BRA! Generelt veldig god bruk av ulike verktøy underveis!”
Vi har revidert og laget nye læringsressurser:
-

Kjønnsportalen - en revidert veileder om kjønn
Kjønnsmangfold i skolen - en trykt og digital veileder om å ivareta kjønnskreative elever i
skolen
Gammel og skeiv - en undervisningsfilm laget i samarbeid med Zacapa film og kirkens
bymisjon, publisert sammen med en veileder.
Fagbok: Veier til inkluderende eldreomsorg (utvikles også til å bli en digital veileder)
Og en rekke andre eksterne ressurser

-

9.3 - Kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn

Skeiv kunnskaps kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn ble lansert mars 2021, da Stensløkka
ressurssenter ble den første arbeidsplassen som ble tildelt kvalitetsmerke. Regnbuefyrtårn er en
merkeordning for arbeidsplasser som gjennomfører grundig prosessorientert kompetanseheving
og formulerer en handlingsplan for videre arbeid. 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.
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I 2021 er har tre arbeidsplasser blitt tildelt kvalitetsmerke:
-

Stensløkka ressurssenter (2021-2023)
Gamlebyen skole (2021-2023)
Norges basketballforbund (2021-2023)

To arbeidsplasser har gjennomført kravene til kompetanseheving og skal ferdigstille handlingsplan
i begynnelsen av 2022:
-

Haugenstua ressurssenter
Lassonløkken bo og behandling

I tillegg har vi hatt samtaler med eller gjennomført oppstartsmøter med 18 arbeidsplasser, hvorav
sju har avtalt oppstart i løpet av våren 2022.
Tilbakemelding Regnbuefyrtårn:
«Det å være med på dette her har vært utrolig lærerikt og fint, og ikke noe skummelt i det hele tatt.
Jeg tror det er veldig viktig både for arbeidsmiljø og for de folka vi gir tjenester til at vi arbeider
ordentlig med tematikken, og at vi gjør det over tid.»
«Kursleder var veldig bra på å skape trygghet i rommet. Folk snakket fritt og opplevde at vi fikk til
en dialog om utfordringer.»
«Vi har kommet nærmere hverandre som kollegaer.»
«Prosessen har gitt oss mulighet til å snakke om erfaringer. Folk ble tryggere etter hvert, det gikk
fra å være mest folk fra ledergruppa som snakket, til at alle deltok i refleksjonsoppgaver.»
«Det har gjort meg mye mer bevisst - ikke bare på kjønns- og seksualitetsmangfold, men på
mangfold generelt.»
«Lært mye nytt. Det har vært en bra boost! Blitt bedre kjent - det gjør oss bedre i jobben.»
«Blitt mye mere bevisst språkbruk og hvordan jeg kommuniserer.»
«Veldig bra for arbeidsmiljøet.»
“Generelt godt og lærerikt kurs! Fått ny informasjon, innblikk og konkrete verktøy. Takk for jobben
dere gjør!”
“Masse lærdom vi kan bruke som verktøy i hverdagen”
“Et fint kurs med rom for refleksjon og diskusjon til egen utvikling.”
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9.4. - Skeiv kunnskap - skole

17 oppdrag, 340 deltakere
Skeiv kunnskap i Osloskolen
Skeiv kunnskap koordinerer et pakketilbud for kompetanseheving i Osloskolen som
gjennomføres sammen med Rosa Kompetanse, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden. Tilbudet har
som målsetting å øke skolenes kompetanse om kjønnsmangfold, seksuell orientering,
kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og normer. Både grunnskolen og videregående skole er
målgruppe. I 2021 har det vært gjennomført kompetanseheving ved 16 skoler i Oslo, der Skeiv
kunnskap har gjennomført 10 workshops med skoleledelse, Rosa kompetanse har gjennomført
11 kurs for alle skolens ansatte og Skeiv Ungdom har hatt 23 workshop for elever. Skeiv
kunnskap har også i 2021 lansert kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn, der Gamlebyen skole er den
første skolen til å få merket etter omfattende kompetanseheving av ansatte og utarbeiding av
egen handlingsplan for skolen.
10.4.1 Skeiv kunnskap i Bærumsskolen
Skeiv kunnskap har i 2021 starta opp kompetansehevingsarbeid også på skoler i Bærum. Vi
tilbyr her workshop med skoleledelse samt Regnbuefyrtårnprosess. Vi har i 2021 gjennomført 3
workshops med skoleledelser i Bærum og inngått avtale med to skoler om å gjennomføre
Regnbuefyrtårnprosesser i 2022.
10.4.2 Nettkurs for skoleansatte
Et nettkurs om kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen ble lansert våren 2021. Kurset er laget
for lærere og andre skoleansatte fra barneskolen til videregående skole, og har praksisnære
caseoppgaver som gir skoleansatte verktøy for en mer inkluderende skole.
10.4.3 Webinar for skoleledelse
22.04.21 arrangerte Skeiv kunnskap et åpent webinar om kjønnsmangfold i skolen, der
målgruppen var skoleansatte og aktører som jobber med skole. Webinaret hadde 21 deltakere.
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9.5 - Skeiv kunnskap i eldreomsorgen

35 oppdrag, 915 deltakere
Eldreomsorgen har vært hardt rammet av korona. I Oslo kommune har vi likevel kunnet fortsette
vårt tette samarbeid med SYE/SFF på ulike måter- med konkrete felles målsettinger knyttet opp
mot Stolt og Fri. Vi har gjennomført flere digitale kurs, og publisert digitale læringsressurser og
sendt ut boka vår, “Veier til inkluderende eldreomsorg” til alle sykehjem. Vi har også forankret
Regnbuefyrtårn i eldreomsorgssektoren. Kirkens Bymisjons seniortreffpunkt Grünerløkka
flerbrukshus blir den første regnbuemerkede virksomheten, og seniorsentrene i bydel Østensjø
den andre.
Under Pride hadde vi premiere på Gammel og skeiv- en dokumentar som følger 6 skeive eldre
voksne over 65. Filmen er gjort av Zacapa film på oppdrag av Fri Oslo Viken og Kirkens bymisjon
med finansiering fra Stiftelsen Dam. Filmen ble også vist under Oslo Fusion- og kan ses gratis på
Youtube og våre Skeiv kunnskaps nettsider.
I 2021 fortsatte vi utviklingen av prosjektet Eldre og seksuell helse 2020-2022, som er et 3-årig
nasjonalt samarbeid med Likestillingssenteret, KUN, og Sex og politikk med finansiering fra
Helsedirektoratet. Vi har produsert og publisert en webinarserie med sentrale tema knyttet til
aldring og seksuell helse, arrangerte åpne samtaler på flere festivaler og prosjektet som helhet ble
lansert i form av en faglig nasjonal konferanse i november for nesten 100 deltakere. I 2021 har vi
pilotert en 6-timers fagdag for helsepersonell som nå så smått har begynt å leve sitt eget liv, med
fagdager over hele landet. Vi fikk en ny ansatt som jobber med å utvikle nettkurs om språk,
kommunikasjon og normer for helsepersonell som ferdigstilles 2022. Prosjektets ressurser som
helhet publiseres på felles hjemmeside, www.eldreogseksuellhelse.no.
I 2021 har vi også jobbet med å ferdigstille kartleggingsstudien Skeive perspektiv på eldreomsorg
bestående av to delstudier. En studie av 1) eldre skeives erfaringer som brukere av
eldreomsorgstjenester og 2) av ledere og ansatte i eldreomsorgssektorens erfaringer med
likeverdige tjenester og anti-diskrimineringsarbeid. Intervjuene i delstudie 2 er ferdige og i ferd
med å analyseres. Det har derimot vært svært utfordrende å rekruttere nok deltakere til delstudie
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1, på tross av både bred annonsering og nettverkssøk, og studien sluttføres derfor under våren
2022.

9.6 - Skeiv kunnskap og idrett

7 oppdrag, 194 deltakere

Våren 2021 fikk vi en henvendelse fra Norges Basketballforbund (NBBF) ved Kristin Kvalvik
som både er ansatt i NBBF og styremedlem i FRI Oslo og Viken. Idrett har ikke vært et prioritert
området for Skeiv kunnskap, men er en stor sektor som er en viktig arena for både unge og
voksne.
I perioden mellom april og juni 2021 gjennomførte vi Regnbuefyrtårn prosess digitalt med alle
ansatte i NBBF. Dette inkluderte oppstartsmøte med ledelse, nettkurs for alle ansatte fire
samlinger på til sammen 10 timer for alle ansatte, og et oppfølgingsmøte. NBBF er det første
ikke kommunale arbeidsplassen som blir Regnbuefyrtårn, og ble brukt som en pilot for å teste ut
tilpasning til en ny sektor. Vi fikk gode tilbakemeldinger på prosessen. NBBF lagde ferdig en
handlingsplan for to år og ble tildelt kvalitetsmerke i august 2021.
I løpet av høsten 2021 fikk vi flere henvendelser fra andre særforbund og klubber, blant annet
Norges Kickboxing forbund, Norges Fotballforbund Oslo og Vålerenga samfunn som var
interessert i Regnbuefyrtårn.
Høsten 2021 hadde Skeiv kunnskap foredrag for ca 100 trenere i Cheerleading organisert i
Amerikanske idretters forbund. Vi hadde også foredrag hos Norges fotballforbund Oslo, der
deltakerne var ansatte og trenere i fotballklubber i Oslo.
Mål for 2022 vil være å utvikle dette tilbudet. Vi har fått finansiering fra Bærum kommune til å
jobbe opp mot idrett i Bærum.
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9.7 - Skeiv kunnskap og barnehage
1 oppdrag, 9 deltakere
Høsten 2021 fikk vi en henvendelse fra Grorud idrettsbarnehage som ønsket å bli
Regnbuefyrtårn. Regnbuefyrtårn er et samarbeid med Rosa kompetanse som har et eget tiltak
rettet mot barnehage.
I samarbeid med Rosa kompetanse barnehage gjennomførte vi et oppstartsmøte med Grorud
idrettsbarnehage og har planlagt gjennomføring av Regnbuefyrtårnprosess i løpet av 2022.
Dette innebærer tilpasning av undervisningsmateriell og revidering og tilpasning av nettkurset.
Dette gjøres i tett samarbeid med Rosa kompetanse barnehage.

9.8 Skeiv kunnskap og arbeidsliv (HR og ledelse)
7 oppdrag med 120 deltagere
Vi tilbyr veiledning og undervisning for HR og ledelse. Dette kan innebære å se på årsplaner og
handlingsplaner. Introduksjons nettkurset vårt er laget for å kunne brukes på hvilken som helst
arbeidsplass, og har blitt brukt av flere arbeidsplasser i løpet av 2021, inkludert Nordea og
Eplehuset som begge er sponsor av Oslo Pride. Vi har også blitt invitert til å holde foredrag og
innlegg om skeives levekår i Norge og diskriminering i arbeidslivet i ulike fora.

9.9 Skeiv kunnskap og presse i 2021:
Blikk, 11.03.21, Oslos første Regnbuefyrtårn
Avisa Oslo, 12.03.21, Oslo har fått sitt første Regnbuefyrtårn
Sykepleien, 30.03.21, Helsepersonell må legge til rette for eldre skeive
Norges basketballforbund, 10.05.21, Norges basketballforbund blir Regnbuefyrtårn
Kirkens bymisjon, 22.06.21, Premiere på filmen Gammel og skeiv
Utrop, 12.06.21, Filmpremiere “Gammel og skeiv”
Holm P1, 18.08.21, Intervju med Janne Bromseth
Gaysir, 19.08.21, Gamlebyen er første Regnbuefyrtårn i Oslo-skolen
Vårt Oslo, 20.08.21, Gamlebyen skole takker ja til å gå foran som et Regnbuefyrtårn. – Barn
plukker opp hvordan folk omtaler hverandre
Norges basketballforbund, 13.09.21, Norges basketballforbund mottar kvalitetsmerket
Regnbuefyrtårn
Skolelederforbundet 10.11.21, På vår skole skal det være rom for alle
NFF Oslo 19.11.21, Pride hele året
Avisa Oslo, 31.12.21, Mia (23) har en seksuell legning mange ikke har hørt om: – Jeg lurte på
hva som var greia med meg
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10. Kommunikasjon og synlighet
FRI Oslo og Viken har i 2021 hatt et godt år når en teller antall oppslag i aviser på nett og i
papirutgavene.
Vi har vært på i media 61 ganger i 2021, kontra 38 og 35 ganger i henholdsvis 2020 og 2019.
Økningen kan skyldes “nye” oppslag knytta til Viken-satsningen, som beskrevet i punkt 4 i
denne årsrapporten, økning i omtale av kunnskapsprosjektet vårt, Skeiv kunnskap, men kan
nok også knyttes til hardere klima og økt trykk i debatten om kjønn og kjønnsmangfold. Les mer
om dette på de kommende sidene.
Som nevnt i punkt 3 i rapporten: Når vi måler mediaoppmerksomheten rundt tredje juridisk kjønn
i 2021 versus 2018/19/20 så ser vi en markant økning i antall saker. Vi kan kanskje ikke ta all
æren for dette selv, men ser vi på antall saker FRI har vært ute med om tredje juridisk kjønn så
ser vi at vi også der har en tredobling i antall utspill og oppslag. Det forteller oss at innsatsen vår
har nyttet, og bidratt til å få dette høyt oppe på den politiske agendaen.
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10.1 Bak tallene i media
Det er altså en gledelig økning i antall oppslag for
organisasjonen, og faksimilene her viser to
eksempler knytta til Viken-satsningen.
Folk og media lokalt er opptatt av vår virksomhet
når vi reiser ut - som illustrert her i Hønefoss (til
venstre) og Halden (under).
Dette vet vi fra før - spesielt knytta til lokale
pride-festivaler, men det viser at en ikke trenger å
arrangere noe stort, som en pride, for å komme på i
lokalavisene.
Som grafen på side 49 viser og illustrerer er både
Son Pride og Hallingdal Pride nye festivaler, og har
derfor naturligvis økning.
Drammen Pride, hvor det ikke var mulig å lage
parade i 2021, hadde en liten nedgang i omtale.
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Pride har en grunnleggende positiv innretning med "feiring av kjærlighet" og "fest og protest"
som utgangspunkt. FRI Oslo og Viken bidrar positivt til dette - direkte og indirekte. Direkte
gjennom å sette fokus på de politisk sakene og utfordringene, og indirekte gjennom å bistå de
alle pridene i Viken med å føre økonomi, lage
nettsider og bistå i annen kommunikasjon.
På tross av pandemien, med de utfordringer
den medfører var oppmerksomheten rundt vår
største festival, Oslo Pride, tilbake på et nivå
av omtale som under et normalår, med 285
oppslag.
Som beskrevet i punkt 6.2.7 var det store
gjennomslaget på media-fronten at NRK lagde
“Pride-fest”-sending fredag 25. juni. NRK
hadde i overkant av 200.000 unike seere på
selve live-sendingen, og har mottatt
rekordmange positive tilbakemeldinger.
Bildet: Gjester og klipp som var del av NRKs
Pride-sending:

53

Det er mye positiv omtale generelt, men også mye grums. Spesielt i debattspaltene. Dette
illustreres av grafene over “Omtaletall: Kjønn, ideologi, FRI og pride”.
Som vi påpekte overfor årsmøtet, både i 2019 og 2020, følger vi nøye med på utviklingen i
debatten rundt kjønn. Tallenes tale i grafen over er tydelige: FRI, pride og lhbt-saken omtales i
økende grad som ideologi. Ofte blir vi også beskrevet som "radikal".
Alle målepunkter, foruten omtalen av Skeiv Ungdom i relasjon til radikal kjønnsideologi, eller det
frittstående søket på “homolobby”2 går dramatsisk opp.
På to år har omtalen av FRI i relasjon til kjønn og ideologi doblet seg. Og det samme har skjedd
med pride i relasjon til ideologi, men her kun på ett år.
2

Som nevnt i fjorårets årsrapport om søkestreng i Retriever “homolobbyen”: Oppslag om dette hadde en
voldsomt oppsving i 2019. Vi møtte da angrep på “homolobbyen” blant annet med å ta ordet tilbake fra
“Den Nordiske motstandsbevegelse” og vi lagde feks egne t-skjorter til pride med trykk “homolobbyen”.
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Når vi så ser på kildene bak den store økningen i omtale/interesse/dekning av kjønn peker avisa
Dagen seg særlig ut som en kilde til mye debatt.
Oppslag knytta til "kjønn" AND "ideologi" AND "FRI" gir følgende ‘topp 5’ treff:
●
●
●
●
●

Dagen - 14 artikler
VG - 4 artikler
Vårt Land - 4 artikler
Fædrelandsvennen - 4 artikler
Aftenposten - 3 artikler

Oppslag knytta til "ideologi" AND "pride" gir følgende ‘topp 5’ treff:
●
●
●
●
●

Dagen - 21 artikler
Vårt Land - 9 artikler
VG - 7 artikler
Lillesands-Posten - 7 artikler
Aftenposten - 4 artikler

Når vi så ser på vår egen agenda - hvor vi har jobbet for ønsket oppmerksomhet rundt "tredje
juridisk kjønn" OR "tredje juridiske kjønn" - gir retriever-søket følgende ‘topp 5’ treff:
●
●
●
●
●

Aftenposten - 6 artikler
Vårt Land - 5 artikler
Dagsavisen - 4 artikler
Klassekampen - 4 artikler
Dagen - 3 artikler

Det er viktig å observere at dette skjer i norske aviser nå. Et kjapt blikk på tallene over viser at
det er de konservative og/eller kristne avisene som dominerer og slipper til stemmene som
stempler oss skeive, eller pridefestivalene våre, som ideologi – og ved det fjerner mennesket fra
ligningen.
Derfor fortsetter vi å svare nettopp det - at vi er mennesker, ikke ideologi - i media.
FRI OV samarbeider godt med resten av FRI og andre organisasjoner for å møte denne
motstanden med svarinnlegg, egne utspill, arrangementer og politisk press. Vi fortsetter å følge
med på denne trenden, og ser det som en av våre viktigste oppgaver å snu den.
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10.2 Nyhetsbrev
Elektroniske nyhetsbrev på e-post er vår viktigste kanal for å nå direkte ut til medlemmene.
Nyhetsbrevene sendes ut via medlemssystemet én gang i måneden.

10.3 Sosiale medier
Sosiale medier er
viktig for FRI Oslo
og Viken.
Fylkeslagets
største kanal er
facebook, med
5702 følgere i
2020.
Instagramkontoen
vokser jevnt - og
har nå 2228
følgere - som er
viktig for å treffe et
yngre publikum.

Vi har gjennom 2021
videreutviklet
tilstedeværelsen for både
Skeiv kunnskap og
Regnbuetelevenner på
sosiale medier.

56

10.4 Nettsider

Nettsiden www.friosloviken.no eksisterer hovedsakelig av tre grunner:
1.) For å ivareta synlighet for våre aktivitetsgruppers arrangement (i 2021: 521 digitale og
fysiske arrangement til sammen. Dette er, som i 2020, ca halvparten av et normalår, hvor
aktivitetsgruppene sammen med FRI OV-kontoret, står bak rundt 1000 arrangement i året).
2.) For å ivareta FRI OV på fylkeslagsnivå ift nyheter og meningsbærende tekster.
3.) For å ivaretar alt på nivået under fylkeslagsnivå - dvsfor å kunne tilby landingssider og “eget
univers” for aktivitetsgruppene våre.
Trafikken på vår nettside var i 2021 på et normalt nivå i forhold til antall sidevisninger, mens
tallet gikk opp med omlag 10.000 for unike økter og brukere.
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Som grafen over viser er trafikken jent fordelt utover året med i snitt 7/8000 sidevisninger per
måned (2021), men med en klar økning i juni hvert år - når Oslo Pride blir arranger.
Top 5 drivere av trafikk på egen nettside:
1. Landingssiden - altså www.friosloviken.no - har flest sidevisninger:15,684.
2. Kalenderen vår over Norske pride-festivaler er den nest største driveren av trafikk, med
15,326 sidevisninger.
3. Kjønnsportalen er nummer tre - dvs at Kjønnsportalens originale landingsside fortsatt
eksisterer - pga god rangering hos google: 7,981 sidevisninger. Hele kjønnsportalen er
fyttet til skeivkunnskap.no, og friosloviken.no sender all trafikk videre til den nye portalen
fra https://www.friosloviken.no/kun/ressurser/kjonn/
til → https://skeivkunnskap.no/l%C3%A6ringsressurser/kjonnsportalen/
4. Vår skeive kalender med aktivitetsgruppenes arrangement, samt andre innmeldte og
relevante arrangement hadde 4,347 sidevisniger.
5. ‘Om oss’-siden var femte størst, med 1,938 sidevisninger.
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Bildet: Fra avdukingen av Kim Fieles benk utenfor Nasjonalteateret stasjon under Oslo Pride 2019.
Foto: Petter Ruud-Johansen.

Kim Friele, født 27. mai 1935 – død 22. november 2021, ble bisatt mandag 6. desember
2021 i Oslo domkirke.
Friele var formann i forløperen til dagens FRI – Foreningen for kjønns- og
seksualitetsmangfold, Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48) fra 1966 til 1970 og
generalsekretær fra 1971 til 1989. En bauta har gått bort og vi vil hedre Kims minne
med å fortsette kampen.

Tusen takk, Kim, for alt du har gjort for oss.
Takk også til alle medlemmer, frivillige og støttespillere i 2021, og
til Oslo kommune, Viken Fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Drammen
Kommune, Bærum kommune, Vestby kommune, Stiftelsen Dam, Helsedirektoratet og NTNU for
støtte gjennom året.

59

