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Hej!
Det här är lite av ett specialnummer av Wannabe som du nu håller
i din hand. Det är ett nummer som
framför allt går ut på att presentera
Sveriges Förenade Gaystudenter
(SFG) under 2006. Förhoppningsvis
kan det fylla en funktion både för
dig som är medlem i en gaystudentförening och för dig som helt enkelt
bara vill veta mer om SFG.
Här kan du bland annat läsa
mer om hur verksamheten ser ut inför det nya året, hur organisationen
fungerar och om vilka det är som sitter i förbundsstyrelsen. Dessutom
finns spännande läsning om arbete
med HBT-frågor i ett mer internationellt perspektiv. Det mesta har sin
utgångspunkt i SFG:s årsmöte som
hölls i Stockholm i slutet av november.
Jag hoppas innerligt att Wannabe kommer att återkomma efter
årsskiftet i sin vanliga, än snyggare
utformning. Det hänger på om SFG
lyckas skramla ihop pengarna som
behövs och om vi får fram en ny
chefredaktör och redaktion. Jag vill
i alla fall passa på att tacka för mig
som chefredaktör och uttrycka min
allra djupaste tacksamhet till alla
som varit med och skapat tidningen
under min tid. Särskilt tack till redaktionens fantastiska layoutare och
korrekturläsare.
Ha nu en trevlig lässtund och ett
riktigt gott 2006!
Pär Wiktorsson
Chefredaktör
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Wannabe ges ut av Sveriges
Förenade Gaystudenter
(SFG), ett samarbetsorgan
för gaystudentföreningar
vid Sveriges universitet
och högskolor. SFG har
som främsta syfte att
samla och stärka lokala
gaystudentföreningar.
Förbundet ska också vara
föreningarnas politiska
språkrör. De åsikter som
förs fram av skribenterna i
Wannabe står för skribenterna
själva och inte nödvändigtvis
för Wannabe eller Sveriges
Förenade Gaystudenter.
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SFG tar steget ut i
Europa och Europa
in i verksamheten
Under året som gått har frågan
väckts om Sveriges Förenade
Gaystudenters
internationella
engagemang. Det var förbundsstyrelsen som inledde diskussionen, och man snart fram till
att SFG borde inleda ett arbete
över nationella gränser – som ett
erfarenhetsutbyte men framför
allt för att inte stillatigande se på
när homofobin gör sig påmind
runt om i Europa. SFG:s årsmöte
beslutade i november att fastställa
en verksamhetsplan som ligger i
linje med dessa tankegångar. Som
en enad rörelse kan SFG nu ta
steget ut på den internationella
arenan.
SFG har under hösten tagit flera
steg mot ett ökat internationellt
arbete, bland annat genom
att ansöka om och beviljas
medlemskap i IGLYO, som står
för International Lesbian, Gay,
Bisexual and Transgender Youth
and Student Organisation. SFG:
s årsmöte beslutade dessutom
att göra flera uttalanden varav
ett rörande den alltmer oroande
situationen i vårt närområde
på andra sidan Östersjön. I
Polen hörs allt oftare homofoba
röster i det offentliga rummet.
Uttalandet bär titeln ”God natt
Polen. Vakna Europa!” och har
skickats ut i hela Sverige men
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också utomlands, till t ex IGLYO,
KPH och till borgmästaren
i Poznań som ansvarar för
händelserna i slutet av november,
den toleransdemonstration som
slutade i massarrestering av
demonstranter. SFG har i dagarna
fått svar från borgmästaren, ett
polskt pressmeddelande där han
bortförklarar det mesta och menar
att polisen handlade korrekt.
KPH skickade ganska omgående
ett svar och uttryckte tacksamhet
för SFG:s stöd och sade också att
det är otroligt viktigt att de polska
förhållandena uppmärksammas
utanför det egna landets gränser.
IGLYO höll sin årliga konferens,
den nittonde i ordningen,
vid månadsskiftet novemberdecember.
Undertecknad
representerade
SFG
på
konferensen och vid IGLYO:s
årsmöte som hölls en av kvällarna.
Titeln på denna konferens var
”Economics of Gender: Belonging
to and Seeking Understanding(s)
of Gender” och arrangerades i
Kraków i Polen. Under sex dagar
träffades 25 unga HBT-aktivister
från hela Europa och några länder
till för att diskutera, lära, lyssna,
	
KPH står för Kampania przeciw homofobii, Kampanjen mot homofobi, och är en polsk nationell HBT-organisation. Deras webbsida www.kampania.
org.pl finns i engelsk version och faktiskt
även i dansk.

umgås, bryta barriärer såsom
språk, bakgrund, ålder, kultur och
olika nivåer av förförståelse. Under
sex dagar hade vi fyra workshops
och seminarier om dagen där
begreppet ”gender” diskuterades
ur alla möjliga vinklar såsom
”Gender and education”, ”Gender
and disabilities”, ”Gender and
religion”, ”Gender and work”,
”Desire:
BDSM,
Polyamory,
Transgender,
Butch/femme”,
”Stereotypes
and
labelling”,
”Queer”. En och en halv dag
ägnades
åt
”Transinclusion”,
med både kunskapsinhämtning
och seminarier kring hur vi i
respektive organisation arbetar
eller kan arbeta med transfrågor.
Ett mycket konkret resultat av det
sistnämna passet är ambitionen
att IGLYO:s medlemsföreningar
vid nästa Transgender Day of
Remembrance, den 20 november
2006, ska genomföra parallella
manifestationer runt om i Europa
för att synliggöra av våld mot
transpersoner.
Under ”Poland Day”, den dag som
ägnades åt specifikt polska frågor,
mötte vi motstånd från lokala
homofober. Vi vaknade runt åtta
och till frukosten kom några
deltagare tillbaka från rökrutan
med flygblad och berättade att
de blivit fotograferade av män

utanför. Utanför stod fyra personer
som med plakat och delade ut
grovt homofoba och kränkande
flygblad till förbipasserande.
Enligt flygbladen kom de från
NOP (”National Revival of
Poland”), en högerkristen grupp.
Bland konferensdeltagarna spred
sig snabbt en spänd stämning.
Jag skickade SMS med rapporter
hem till SFG och snart tog ett
pressmeddelande form som gick
ut under eftermiddagen. QX
uppmärksammade
omedelbart
det hela och skrev en artikel i sin
nätversion.
IGLYO:s styrelse ville att vi skulle
ignorera demonstranterna totalt
för att inte ge dem någon näring
och så blev det. De stod kvar i flera
timmar och vid lunchtid var vi ett
sammanbitet gäng som gick förbi
dem på väg mot restaurangen trots
att vi hade god lust att säga både
ett och annat. När vi passerade
beslöt de att följa efter oss, så det
blev ett följe på omkring trettio
personer från konferensen följda
av fyra män med plakat. Efter
lunchen sågs de inte till mer och
lättnaden var påtaglig i gruppen.
Dagen och kvällen tillbringades
med KPH och ett par andra
lokala organisationer som planerat
aktiviteterna för ”Poland Day”
	�������������������������������
http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=4060

och dagen slutade trots allt med
feststämning och en tur till en av
Krakóws gayvänliga klubbar.
IGLYO höll också årsmöte under
konferensen och valde ny styrelse.
Den nya styrelsen består av fem
personer som är valda på två år och
de kommer från Nederländerna,
Frankrike, Malta, Storbritannien
och Italien. Den avgående
styrelsen berättade lite om arbetet
som bedrivits under de senaste två
åren. Det har till stor del bestått i
att försöka återupprätta struktur,
administration och ekonomi inom
IGLYO plus att man genomfört
flera konferenser och s k study
sessions. Årsmötet beslutade
bland annat om namnändring
av IGLYO, som efter årsmötet
heter ”International Lesbian, Gay,
Bisexual, Queer and Transgender
Youth and Student Organisation”.
Under denna vecka i Polen
skedde många häftiga möten.
Jag har träffat flera vänner för
livet och jag bär med mig många
nya erfarenheter hem. Runt
om i Europa bubblar det av
aktivitet, och en organisation
som imponerade särskilt på mig
personligen är ”International
Initiative for Visibility of Queer
Muslims”, som har sitt säte i
Sarajevo i Bosnien-Hercegovina.

I
Storbritannien
finns
en
organisation som heter ”Trans
Youth” för unga transpersoner
och i Frankrike slutligen finns
en organisation kallad ”Moules
Frites” som faktiskt är en exakt
motsvarighet till SFG, bara för att
nämna ett par. Det finns mycket
som skiljer oss åt men oändligt
mycket mer som förenar. SFG har
mycket att lära och mycket att
ge i internationella sammanhang
och jag ser fram emot ett nytt
år med ett spännande innehåll
och ett starkt internationellt
engagemang.

LINDA ELSTAD
Tillträdande
förbundsordförande
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Vem är vem i

förbundsstyrelsen?

Sveriges Förenade Gaystudenter har en ny förbundsstyrelse för 2006. Wannabe har bett dem
presentera sig själva och nedan följer resultatet. Styrelsen fördelar ansvarsområden mellan sig på
sitt första formella möte i januari, men har du frågor om styrelsens arbete så går det bra att kontakta ordförande Linda Elstad eller någon annan i styrelsen genom respektive kontaktuppgifter.
Glöm inte att styrelsen arbetar för gaystudentföreningarna och för dig som gaystudent.

Elin Schedin

förbundssekreterare
Ålder: 26
Bostadsort: Årsta
Utbildning: Fil. kand. i Kriminologi,
avslutar till jul (januari) en fil. mag i
Genusvetenskap. Samt har en B-uppsats

Pär Wiktorsson

vice förbundsordförande

i Filmvetenskap som har släpat efter i
fem år som måste skrivas innan jag kan
ta ut examen ...

Ålder: 25

Bra egenskaper: organisatorisk men

Bostadsort: Göteborg/Stockholm

inte byråkratisk ... alltid (nästan) glad

Utbildning: Runtflackande kursstudent

och positiv ... men inte ...

förbundsordförande

som fortfarande står utan examen

Mindre bra egenskaper: när hungrig ...

i statsvetenskap och har bl a läst

och när trött ... och när ...

Ålder: 29

utveckling och internationellt

Gillar: film, människor som gör en glad,

Bostadsort: Kista

samarbete, socialantropologi och

vinter och snöbollar

Utbildning: Kombinationsutbildningen

statistik.

Gillar inte: människor som trycker ner

vid Stockholms universitet som ger

Bra egenskaper: Snäll, smart och snygg

andra för att komma upp själva

lärar- och magisterexamen, i mitt fall

idéspruta

Hjärtefrågor inom SFG: Utveckla

i franska.

Mindre bra egenskaper: Tappar

SFG:s samarbete med övriga

Bra egenskaper: Organiserad, nyfiken:

konstant bort grejer och inte bara

Gaystudentföreningar i främst Norden

vill lära mig mer om det mesta.

mina egna… Hopplös tidsoptimist.

och Baltikum men även övriga världen

Mindre bra egenskaper: Om jag inte får

Gillar: Värme – från människor och från

så småningom. Fortsätta att ge stöd

mat börjar jag morra...

solen. Mina syskonbarn. Jobba, festa,

och råd så att nya föreningar kan starta

Gillar: Sommar! Tycker också mycket

dansa och spela sällskapsspel.

upp och att ha som mål att det vid

om musik och språk. Gillar inte:

Gillar inte: Översittare, hierarkier,

varje högskola i Sverige ska finnas en

Självgoda och uppblåsta människor.

förtryck och att leka djurlekar.

studentförening för homo-bi-trans-

Hjärtefrågor inom SFG: Jag vill

Hjärtefrågor inom SFG: Jag vill se

queer-hetero-personer. Fortsätta

jobba för en nära och stabil relation

SFG som en stark, sammanhållen

att vara en kraft att räkna med

mellan medlemsföreningar och

organisation som samlar många

för de föreningar utan för Sveriges

förbundsstyrelse samt uppstart av

medlemmar och som är en självklar

gränser som inte har förmånen att

föreningar vid lärosäten där sådana

röst i den utbildningspolitiska

verka under de relativt positiva

saknas. Jag vill gärna se ett tydligare

debatten. Genom att krossa

förutsättningar som finns för hbt-

internationellt engagemang och att SFG

heteronormativiteten och patriarkatet

personer i Sverige. Fortsätta att ha ett

blir en vassare politisk aktör.

i högskolan så kan vi förändra hela

givande och spännande samarbete med

Kontakt: ordf@gaystudenterna.se eller

samhället.

alla medlemmar i SFG!

0738-310000

Kontakt: v.ordf@gaystudenterna.se

Kontakt: elin@gaystudenterna.se

Linda Elstad
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Magnus Roslund

Kristina Rizzardi (aka Kicki)

Johannes Morfeldt

Ålder: 20

Ålder: 22

Ålder: 22

Bostadsort: Malmö

Bostadsort: Uppsala

Bostadsort: Örebro

Utbildning:

(på rätt sida om ån)

Utbildning: Läser

Enskilda kurser i

Utbildning:

Fysikprogrammet

lingvistik, isländska

Magisterexamen i

Bra egenskaper:

och annan

Molekylärbiologi

driftig (allt ska

humaniora

(Väntar på doktorandtjänst)

helst hända på en gång), alltid

Bra egenskaper: Ärlig, frågvis,

Bra egenskaper: Jag klarar inte av att

optimist Mindre bra egenskaper: dåligt

optimistisk

vara uttråkad så jag tar gärna på mig

minne (vad skulle man göra utan

Mindre bra egenskaper: Kroniskt

arbete

mobiltelefonen med kalender), har

försenad, oförmögen att följa

Mindre bra egenskaper: Jag vet aldrig

kanske lite för mycket om mig ibland

planering

när jag ska sluta prata om växter

Gillar: Min kille o min katt såklart och

Gillar: Språk, politik, radio, teater

Gillar: Elektroindiepop, V75 (helst live

en hel del annat!

Gillar inte: Kyla, gråhet, november

på Solvalla), modern konst och växter

Gillar inte: Vet inte om jag ogillar så

Hjärtefrågor inom SFG: Det ryms

Gillar inte: Vinter (eftersom

mycket, skulle väl vara att frysa om

många frågor i mitt hjärta. Vi måste

växtligheten minskar då) och fördomar

fötterna då.

få till stånd en bättre kommunikation

Hjärtefrågor inom SFG: Jag är ny

Hjärtefrågor inom SFG: Jag är ny

dels mellan förbundet och dess

i SFG-svängen men gammal inom

inom SFG, så jag kan inte säga att jag

medlemmar, dels mellan förbundet

gaystudenterna. Som fd ordförande

har hittat något speciellt ämne som

och externa aktörer såsom media,

i FUGS brinner jag främst för att

jag brinner extra mycket för än. Men

lärosäten och andra myndigheter.

motverka heteronormativiteten inom

eftersom jag själv kommer från en

Vi måste bända upp ögonen på

högskolan.

gaystudentförening som är ganska liten

dem som springer runt och ihärdigt

Kontakt: kristina@gaystudenterna.se

och som inte blivit större på sistone,

ledamot

ledamot

ledamot

blundar. Vi måste växa oss starka

så tycker jag att det är jätteviktigt att

och motståndskraftiga så att

arbeta för en bättre kommunikation

gaystudentrörelsen fullt ut kan

mellan föreningarna och mot SFG. På

blomstra. Vi måste ha roligt.

det sättet kan de lokala föreningar

Kontakt: magnus@gaystudenterna.se

utbyta idéer om hur man bygger en bra
organisation och vad man kan arbeta
med lokalt för att få en bättre situation
för HBT-personer.

Petter Kringberg

Kontakt: johannes@gaystudenterna.se

förbundskassör
Ålder: 22

Anna Holm

Bostadsort: Huddinge

Fredrik Malmgren

ledamot
   

Utbildning: Jobbar mot en magister i

Ålder: 22 år

Bra egenskaper: strukturerad,

Bostadsort: Göteborg

målinriktad, flexibel

Ålder: 28

Utbildning: Har precis börjat läsa

Mindre bra egenskaper: morgontrött,

Bostadsort: Stockholm

till civilingenjör i Teknisk Design på

svårt att säga nej, formaliafetischist

Utbildning: Personal, administration

Chalmers.

Gillar: pojkvännen. Coca Cola,

och Organisation på Stockholms

Bra egenskaper: Envis och har lite

Stockholmiana

Universitet

jävlaranamma!

Gillar inte: vintern i Stockholm, tentor

Goda egenskaper: Glad och social

Mindre bra egenskaper: Lite förvirrad

och tidiga morgnar

Mindre bra: Väldigt lat

och allmänt obeslutsam ...

Hjärtefrågor inom SFG: strukturera

Gillar: Goda männniskor, sport, söta

Gillar: Sömn, böcker, köttfärs.

upp administrationen, påverka det

killar och allehanda kultur

Gillar inte: Respektlöshet.

hemska systemet för statsbidrag

Gillar inte: Själviskhet och inskränkhet

Hjärtefrågor inom SFG: Att öka antalet

till ungdomsorganisationer, hitta

Hjärtefrågor inom SFG:

medlemmar i föreningarna och stötta

alternativa finansieringsformer.

Medlemsföreningarna och att utveckla

dessa i det lokala arbetet.

Kontakt: forbundskassor@

organisationen

Kontakt: anna@gaystudenterna.se

gaystudenterna.se

Kontakt: fredrik@gaystudenterna.se

redovisning på Södertörn

ledamot

fler ledamöter på nästa sida...
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James Söderman

Sofia B Karlsson (har fått lägga till B:et

ledamot

för att skilja mig från min namne som verkar
inom samma områden som jag ;-)
ledamot

Ålder: 26
Bostadsort: Borås

Ålder: 27

Utbildning: För lång. Just nu en

Bostadsort: Göteborg

magisterkurs i Biblioteks- och
informationsvetenskap vid högskolan i Borås.
Bra egenskaper: Pålitlig, storhjärtad och positiv.
Mindre bra egenskaper: Att jag ser dåligt på bra håll,
och min sjuka humor.
Gillar: Lata dagar under solen. Och HBTQ-aktivism.
Gillar inte: Snöiga dagar på väg till skolan. Och
trångsynta människor.
Hjärtefrågor inom SFG: Det viktigaste just nu är att
få alla medlemsföreningar att bli välmående och
att vi tillsammans lyckas engagera fler studenter.
Tycker även att det är viktigt med klara politiska mål
för framtiden, och att SFG fortsätter vara en stark
organisation både externt och internt. Dessutom vill
jag se ett utökat internationellt solidaritetsarbete.
Kontakt: james@gaystudenterna.se

Utbildning: Fil kand sociologi, skriver C-uppsats
i genusvetenskap till våren för att fixa till min
andra fil kand...
Bra egenskaper: Engagerad och fokuserad
Mindre bra egenskaper: Otålig, tidsoptimistisk (kanske därför jag
skriver detta 00.33 den sextonde d v s 33 min för sent ;-)
Gillar: Musik, politik, japansk kitsch, snowboard, tennis, bubbelvin,
snöglober (som det snöar i om man skakar på ni vet), Jan
Stenmarkhumor, dansa
Gillar inte: Härskartekniker, pistage och skavande normer
Hjärtefrågor inom SFG: Feminism och organisation. Jag hoppas på
att kunna medverka till att göra SFG mer feministiskt inriktat men
också i organisationsarbetet med att öka kommunikationen mellan
styrelse och lokalföreningar. Sedan gillar jag att skriva alliterationer
så det hoppas jag få fortsätta med i Wannabe...
Kontakt: sofia@gaystudenterna.se

2006

Fokus under

”Fokus” är ett av ledorden för SFG under 2006.
Vi behöver samla krafterna och koncentrera oss
på några viktiga frågor där vi vill uppnå märkbara
resultat. Årsmötet har därför antagit en ny typ
av verksamhetsplan. De långsiktiga visionerna
är tydliga samtidigt som det görs märkbara
prioriteringar på kortare sikt. Visionerna handlar om
att gaystudentrörelsen
• är en stark politisk aktör,
• syns mycket ibland annat media och inom
högskolesfären,
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• är en enad kraft från lokal till nationell nivå samt
• att gaystudentrörelsen i Sverige är en del av den
globala gaystudentrörelsen.
Genom verksamhetsplanen har förbundsstyrelsen
fått i uppdrag att arbeta med fem fokusfrågor
på kort sikt – tre interna som främst handlar om
organisatoriskt arbete och två externa som handlar
om politiskt påverkansarbete. Utöver fokusfrågorna
finns ett antal så kallade reagerafrågor som tar upp
frågor som det ska arbetas med i mån av tid eller då
de påkallar särskild uppmärksamhet.

Medlemsföreningar, intern organisation och
ekonomi
Den första interna fokusfrågan är ”medlemsföreningarna”. Kommunikationen mellan förbundsstyrelsen och medlemsföreningarna har varit
otillfredsställande. Ytterligare ett problem är att små
föreningar har dött ut efter att nyckelpersoner har
försvunnit ur den lokala organisationen. Årsmötet har
därför sagt att det är viktigt att vi med gemensamma
medel hjälps åt att stärka den lokala verksamheten och
skapa en gaystudentidentitet. Det innebär att bland
annat att kontakterna mellan medlemsföreningarna
och förbundsstyrelsen ska bli bättre, att det ska
skapas nya och mer av regionala mötesplatser, att
små föreningar ska få prioriterat stöd och att en
diskussion ska föras om hur gaystudentrörelsen bör
vara organiserad på bästa sätt.
Den andra interna fokusfrågan är ”intern
organisation”. SFG behöver en tydligare inre struktur
och uttryckliga mål. Det har varit ett problem att
förbundet inte har haft en fysisk plats för samordning
och arkivering. Fokusfrågan handlar bland annat om
arbeta för att SFG ska kunna behålla och utveckla
sitt nyligen införskaffade kansli i Stockholm, att
ansvarsfördelningen bland de förbundsaktiva blir
tydligare och att de ökar i antal.
Ytterligare ett återkommande problem för
förbundet är bristen på ekonomiska resurser.
Den tredje fokusfrågan är därför just ”ekonomi”.
Verksamhetsplanen säger bland annat att SFG
ska verka för att hitta nya inkomstkällor, utveckla
projektplaner och hitta projektmedel. Det är också
viktigt att arbeta för att bidragsreglerna för ungdomsoch studentorganisationer blir mer transparenta och
anpassade efter olika organisationers förutsättningar
En bättre likabehandlingslag och högre
utbildningskvalitet
Den
ena
externa
fokusfrågan
är
”Likabehandlingslagen”. På SFG har vi givetvis
välkomnat lagen som trädde i kraft 2002, men vi har
också sett att den dragits med en del barnsjukdomer
och behöver utvecklas i fler avseenden. Genom
verksamhetsplanen har årsmötet bestämt att SFG
vill se en större utvärdering av hur lagen tillämpas
och efterlevs. Vi vill också att sanktionsmöjligheterna
mot lärosäten som inte följer lagen ska förbättras
och att den exempelvis ska omfatta kurslitteratur,
transpersoner (inte bara transsexuella som idag) och

alla eftergymnasiala studier.
Den andra externa fokusfrågan tar fasta på
att det inom vissa strategiska utbildningar saknas
ett HBT-perspektiv och ett ifrågasättande av
heteronormativiteten. Fokusfrågan ”kvalitet i
strategiska utbildningar” handlar helt enkelt om
att förändra utbildningar som leder till ett yrkesliv
där en heteronormativ utgångspunkt får direkta
konsekvenser för yrkesutövaren och dem hon eller
han möter. Utbildningarna kan handla om yrken som
läkare, lärare, socionomer, psykologer och poliser.
Här vill SFG bland annat se obligatorisk undervisning
i HBT och att utbildningarna genomsyras av ett
ifrågasättande av heteronormativiteten. Vi menar
också att Sverige borde gå i bräschen internationellt
med ett föredömligt likabehandlingsarbete som tar
fasta på kvalitet och utbildningens innehåll.
Reagera för ökad jämlikhet
När arbetet med fokusfrågorna så tillåter eller när
det är särskilt nödvändigt så ska förbundsstyrelsen
alltså arbeta med reagerafrågor. Här ligger bland
annat en ständig beredskap för händelseutvecklingen
inom SFG:s tre projekt ”Likabehandlingslagen – Vad
hände sedan?”, ”Samarbete med Studenthälsan”
och ”Under ytan”. Andra ämnen som hamnat
i verksamhetsplanens reagera-avsnitt är den
stundande valrörelsen, feministisk debatt, en samlad
diskrimineringslagstiftning,
ny
kårförordning,
akademisk frihet, internationellt engagemang och
Bolognaprocessen.
Det är alltså mycket som ska göras under 2006
och det ligger ett stort ansvar på förbundsstyrelsen
att hitta effektiva sätt att arbeta med frågorna i
verksamhetsplanen. Förhoppningsvis finns det
dessutom många eldsjälar runt om i landet som vill
hjälpa till med arbetet.

PÄR WIKTORSSON
Tillträdande vice
förbundsordförande
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Perus
sak är vår
Tänk att en semester kan
innehålla så mycket. Så mycket
som man kanske inte hade tänkt
sig från början. Vi började göra
upp planerna för vår resa till Peru
för snart ett år sedan, men på tre
snabba veckor i november 2005
var det över.
Hade det inte varit för att
min sambos kusin, som arbetar
som biståndskoordinator för
organisationen Svalorna, hade
vi aldrig kommit i kontakt med
gaystudenterna i Arequipa i
södra Peru. Staden, med 950 000
invånare, är inte särskilt stor, inte
särskilt välstädad – men den ligger
otroligt vackert i dalen mellan alla
vulkaner. Det över sex tusen meter
höga berget Misti sluttar rakt ner
mot staden, som själv ligger på
2 400 meter över havet. Känslan
att gå där på gatorna är hisnande.
Mitt i allt detta finns ett litet
statligt universitet, och dessutom
ett nystartat gaystudentnätverk.
Gaystudenterna är inte många
och syns inte så mycket, men de
har redan haft två fester trots att
de bara funnits i drygt två-tre
månader.
Hade det inte varit för
min och min samobs brott mot
heteronormen, hade kusinen nog
aldrig engagerat sig i ett nätverk
som detta, men i och med hans
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personliga engagemang för frågan
kom det här nätverket att bli en
liten del i hans dagliga arbete. De
behöver nämligen allt stöd de kan
få!
Hade
det
inte
varit
för Internet, hade det här
nätverket troligen aldrig bildats.
Katolicismen, om än med starka
regionala inslag, är starkt rotad
och ingen vågar riktigt visa sig
öppet på gator och torg hand i
hand med partnern. Det finns få
öppet homosexuella över huvud
taget i Peru. Det skvallras om TVpersonligheter och högt uppsatta
politiker, men det är ingen som
träder fram öppet. Däremot har
Internet fört ihop dessa människor
– en blandning av unga och gamla,
killar och tjejer – som alla är fast
beslutna att Arequipa och Peru
måste bli ett bättre land att leva i
för HBT-personer.
Vi kom från Sverige med
all vår erfarenhet och kunskap,
breda lagstiftning och prat om
diskrimineringsgrunder.
De
hade nästan ingenting utom
varandra. De sög i sig våra
berättelser om vårt lagstadgade
skydd,
diskrimineringspolicys,
fackförbundens och de statliga
myndigheternas
ansvar
och
engagemang i de projekt där vi är
verksamma (Under ytan och Fritt

fram).
Sverige är verkligen helt
underbart tyckte man, men Åke
Green hade man också hört
talas om. Hur kom det sig att en
sån som han levde och verkade
i Sverige? Vi förklarade att allt
inte är så rosenskimrande som
man kan tro, men passade oss
samtidigt för att gnälla. För även
om vi utsätts för påhopp, våld och
diskriminering här hemma så har
vi det oändligt mycket bättre än
våra medmänniskor i Peru.
Majoriteten
av
landets
befolkning lever på mindre än 2 USdollar om dagen. I varje gathörn
finns det dock Internetkaféer, som
gjort det möjligt för peruanerna
att organisera sig utan att för den
skull tvingas synas offentligt. De
måste inte längre sitta 35 timmar
på bussen till Lima för att komma
i kontakt med andra personer i
samma situation som de själva.
Med svenska referensramar kan
man säga att Perus homorörelse
både befinner sig på 1970talsstadiet, med personliga möten
i skydd av mörkret, men samtidigt
är långt inne i 2000-talets ITvärld med cyberkontakter över
hela världen.
De ser ljust på framtiden:
”Det kan bara bli bättre nu!”,
säger de. Det är nog väldigt sant

men utan internet hade de aldrig
kommit i kontakt med vare sig
varandra eller Svalorna – och inte
med oss heller.
Dessa kontakter har givit dem
något som få får vara med om.
Under vårt möte presenterade vi
den dokumentärfilm som spelats
in bakom kulisserna på projektet
”Normgivande mångfald”. Ett
exemplar av filmen skickades
i dagarna över Atlanten och
en premiärvisning planeras i
gaystudentnätverkets regi efter
juluppehållet.
Tänk, det är sydamerikapremiär
på
den
svenska

dokumentärfilmen ”Enfald, mångfald och kärlek” i Arequipa efter
jul. Undras hur recensionerna
kommer att se ut ... Med Internets
hjälp kommer vi snart att få veta!

I Sydamerika har Daniel
Hjalmarsson funnit
paradiset och planerar
ett snart återseende.

Personerna på bilden
från vänster: Krister,
Ana, Miguel, Daniel
och Magnus.
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SFG
– så funkar vi

Organisationen inom Sveriges
Förenade
Gaystudenter
är
inte särskilt svår att förstå sig
på. Utgångspunkten är lokala,
självständiga föreningar vid olika
universitet och högskolor. I slutet
av 2005 är 25 gaystudentföreningar
medlemmar i SFG, från Malmö i
söder till Umeå i norr, och bildar
alltså tillsammans ett förbund
eller en paraplyorganisation om
man så vill.
De lokala föreningarna har
varierande verksamhet. De flesta
sysslar med sociala aktiviteter
och fokuserar på att skapa en
mötesplats för HBT-personer
inom högskolan. Många arbetar
också aktivt med att försöka
påverka det egna lärosätet eller
den egna studentkåren för en mer
jämlik studiemiljö och en ur HBTsynpunkt upplyst utbildning.
Gaystudentföreningarna
är
också organiserade på olika sätt.
En del är egna juridiska personer
(i form av ideella föreningar), en
del är egna juridiska personer men
knutna till en studentkår som en
kårförening, en del är utskott eller
arbetsgrupper inom en studentkår
och ytterligare någon fungerar
mer som ett självständigt nätverk.
När en gaystudentförening går
med i SFG beviljas medlemskap
av årsmötet efter att någon form

av stadgar godkänts.
Det högsta beslutande organet
inom SFG är just årsmötet. Här
har varje gaystudentförening en
röstande representant, men kan
också skicka suppleanter. Årsmötet
fastställer bland annat det
kommande årets verksamhetsplan
och väljer en förbundsstyrelse
som ansvarar för organisationen
och verksamheten mellan årsmötena. Under 2006 består
förbundsstyrelsen av elva personer.
Inom styrelsen finns ett presidium
bestående av förbundsordförande,
vice förbundsordförande och
förbundskassör. Styrelsens verksamhet är inriktad på att vara
ett stöd för de lokala gaystudentföreningarna och att fungera som
deras politiska språkrör.
SFG har inga anställda och
verksamheten bygger till största
delen på ideellt engagemang,
men förbundsstyrelsen arvoderar
olika förtroendevalda i mån
av resurser. De senaste åren
har förbundsordföranden varit
arvoderad på heltid och för
tillfället finns också tre arvoderade
förtroendevalda som arbetar
på hel- eller halvtid inom de
specifika projekt som SFG håller
i eller deltar i. De arvoderade
har – liksom förbundsstyrelsen,
styrelsens arbetsgrupper och

medlemsföreningarna i mån av
plats – tillgång till en kanslilokal
i på adressen Pustegränd 1-3 i
Stockholm.
Förbundsstyrelsen
utser
direkt eller indirekt arbetsgrupper
som arbetar med olika frågor. Det
kan vara projektgrupperna som
arbetar med SFG:s projekt eller
redaktionen som arbetar med
tidningen Wannabe.
Vid sidan av förbundsstyrelsen
så utser årsmötet en valberedning
för att förbereda personvalen som
nästkommande möte ska göra
och man väljer även revisorer som
granskar styrelsens arbete.
Mer om verksamheten inom
förbundet kan du läsa på annat
håll i detta nummer av Wannabe.

PÄR WIKTORSSON
Chefredaktör och
tillträdande vice
förbundsordförande

Fotnot: SFG:s ekonomi är starkt beroende av olika projektmedel och statliga bidrag och i skrivande stund är det inte klart hur budgeten
för 2006 ser ut.
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Vår finansiering
– hot, möjligheter och behov
Precis som andra organisationer behöver SFG pengar för att kunna bedriva sin verksamhet.
Just nu bekostas hela den löpande verksamheten av statsbidrag.
SFG:s
löpande
verksamhet
(årsmötet, tidningen Wannabe,
administration, styrelsens möten,
kanslikostnader etc) bekostas
av statsbidrag, som betalas ut av
myndigheten Ungdomsstyrelsen.
Ytterligare en del verksamhet, i
första hand den som riktar sig mot
lokalavdelningarna,
finansieras
med överskottet från Svenska Spel,
som alla ungdomsorganisationer
med ordinarie statsbidrag delar
på.
Man har just nu påbörjat
en
stor
omvälvning
av
statsbidragssystemet, men några
av de viktigaste punkterna är
ännu inte avgjorda. Bakgrunden
är att det visat sig svårt att
bestämma hur mycket pengar en
viss organisation behöver.
Dels är det så att ju större

organisationen är desto mer pengar
får man; dels är det så att storleken
på något sätt måste gå att bevisa.
Det som Ungdomsstyrelsen
vill veta är antalet medlemmar
mellan 7 och 25 år, antalet län vi
finns representerade i och vilken
verksamhet vi bedriver. I nuläget
kan SFG inte bevisa att vi når upp
till något av de tre bidragssteg
som finns, utan får ett slags
undantagsbidrag.
Att införa ett centralt
medlemsregister,
som
kan
styrka hur många medlemmar
inom ”rätt” åldersgrupp vi har,
skulle förmodligen kunna leda
till ett betydligt högre bidrag
än i dag. Det skulle i sin tur
leda till ett starkare SFG som
skulle kunna vara sina lokala
föreningar till hjälp i betydligt

större utsträckning än i dag.
Risken finns, om vi inte inrättar
ett centralt medlemsregister,
att vi helt kommer att falla
utanför bidragssystemet vilket i
förlängningen skulle leda till att
vårt bidrag helt drogs in.
På förbundets agenda står
just nu att utreda i vilken form
ett medlemsregister skulle kunna
skapas. I förebyggande syfte
kommer organisationen dessutom
att börja arbeta på att hitta andra
finansieringsvägar,
exempelvis
olika fonder och stiftelser.
Som alla förstår finns det en
hel del saker att göra. Vi behöver
också folk som vill och kan göra
detta. Känner du som läser detta
dig manad – eller helt enkelt tror
att du kan tycka att det är roligt
– så hör av dig till mig.

Petter Kringberg,
förbundskassör i SFG
forbundskassor@
gaystudenterna.se
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SFG:s projekt ”Samarbete med Studenthälsan”
Många studenter kommer i
kontakt
med
Studenthälsan
under sin studietid. Därför är det
också viktigt att personalen vid
studenthälsomottagningarna har
tillräcklig kompetens i HBT-frågor
och att de reflekterar kring och
arbetar mot heteronormativitet.
Ett av SFG:s nu pågående
projekt,
”Samarbete
med
Studenthälsan”, riktar sig specifikt
till personalen vid landets
mottagningar, och syftet är att öka
deras kompetens i HBT-frågor.
Projektet startades i augusti
2005 och ska pågå i ett år. Under
SFG:s årsmöteshelg i november
presenterade projektledaren Sofia
Karlsson arbetet och planerna
framåt för mötesdeltagarna.
Under
våren
2006,
närmare bestämt den 27 april,

kommer det att hållas en
nationell konferens för främst
Studenthälsans personal. Fram till
dess kommer Sofia tillsammans
med
projektets
arbetsgrupp
att förbereda konferensen och
även planera vad som ska hända
därefter. En av uppgifterna
är att skapa förutsättningar
för ett kontinuerligt arbete
med HBT-frågor vid landets
studenthälsomottagningar?
Arbetet med att förbereda
konferensen
kommer
att
innebära besök och samtal med
Studenthälsans personal för att
få veta hur de tänker och tycker
kring arbete med HBT-frågor.
Det kommer också att behövs
gaystudentföreningar som vill
vara med i ett nätverk kring
projektet. Nätverket är tänkt att

ge idéer och tankar om hur man
som enskild förening kan arbeta
gentemot Studenthälsan på sin ort.
Nätverket kan förhoppningsvis
också bli ett sätt för föreningar att
dela erfarenheter med varandra.
Vill du veta mer om projektet
eller vill du ingå i nätverket, ta
kontakt med Sofia Karlsson, sofia.
karlsson@gaystudenterna.se eller
08–440 86 78.

SOFIA KARLSSON
är projektledare för
“Samarbete med
Studenthälsan”

SFG river heteronormer i högskolan
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Högre utbildning och forskning är
några av de viktigaste drivkrafterna
i vårt samhälle. Produktionen och
spridandet av ny kunskap kan leda
till en positiv samhällsutveckling.
Sveriges Förenade Gaystudenter
(SFG) arbetar för en högskola
som är jämlik ur perspektiv om
sexuell läggning och könsidentitet
och i förlängningen för ett mer
jämlikt samhälle. Vi accepterar
inte heterofabriken – en högskola
som
okritiskt
reproducerar
förtryckande normer.
Projektet ”Likabehandlingslagen – Vad hände sedan?”,
som kommit till tack vare stöd
från
Allmänna
arvsfonden,
är ett av förbundets verktyg
i arbetet. Genom projektet
granskar vi hur lärosätena följer
likabehandlingslagen och hur
studentkårerna
arbetar
med
jämlikhetsfrågor. Vi erbjuder

också utbildning i hur man kan
arbeta med HBT-frågor inom
högskolan. I princip samtliga
lärosäten har under hösten 2005
fått erbjudande om samarbete
kring utbildningsträffar, de flesta
studentkårerna likaså.
Under hösten har projektet
bland annat samarbetat med
Studentkåren i Växjö. Under
en temadag om likabehandling
hölls bokbord i cafeterian, ett
möte för intresserade av en lokal
gaystudentförening och ett öppet
föredrag. På det välbesökta
föredraget
genomfördes
en
toleransövning där vi visade på
hur normer kan synliggöras och vi
fokuserade på hur heteronormen
påverkar människor i högskolan
och vilka konsekvenser normen
får. Projektet har även samarbetat
med studentkårer i Göteborg
och i Gävle och med Göteborgs

universitet och Högskolan i
Gävle.
Fler utbildningar planeras till
våren 2006. Projektet kommer
även att arrangera en konferens
om likabehandlingsarbete den
28 mars och till sommaren
släpps en rapport om lärosätenas
och
studentkårernas
arbete.
Utbildningar kan bokas genom
Sofia på sofia@gaystudenterna.se
eller 0737-085687.

Pär Wiktorsson
Avgående
projektledare
Sofia B. Karlsson
Tillträdande
projektledare

Skolan som

normfabrik

Projektet Under ytan går in i en intensivare fas efter
jul och nyår. Arbetsmiljömaterialet, en kursbok om
sexuell läggning som arbetsmiljöfråga, kommer att se
dagens ljus nästa år. I och med den lanseringen ska
lärare, skolledare och övrig skolpersonal i projektets
pilotkommuner utbildas i rask takt.
Pilotkommunerna i projektet är Jokkmokk,
Söderhamn, Bollnäs, Södertälje, Göteborg och
Malmö. Den geografiska spridningen är ganska god,
och dessutom spridningen mellan stor och liten
kommun. Tanken är att utbildningspassen ska ske
enligt topp-botten-modellen där kommunpolitiker
med ansvar för skolfrågor och skolledare ska utbildas
i första omgången – detta för att säkerställa att vi
inte hamnar i situationen att lärarna ”tvingas iväg”
att göra något som skolledarna inte ens prioriterat.
Arbetsmiljöfrågor – där sexuell läggning ingår –
handlar i mångt och mycket om ett tydligt ledarskap
sanktionerat av ledningen.
Kursboken, som ännu inte har någon titel, bygger
till viss del på boken ”Fritt Fram – homo, bi och
hetero på jobbet” men är betydligt mer omfångsrik
och har ett tydligt skolperspektiv med avseende på
språk, bilder, exempel och diskussionspartier. Syftet
är att göra den heteronormativitet som reproduceras
i skolan synlig och lättförståelig. För att kunna
göra något åt problemet krävs ett visst mått av
”sjukdomsinsikt” från skolans sida, vilket inte alltid
är så lätt. När man väl ser strukturerna kan emellertid
problembilden göras tydlig och en förändring av
förhållningssätt och verksamhet komma till stånd.
Skam den som ger sig!
Materialet med fokus på arbetsmiljön i skolan
kommer under våren eller sommaren 2006 att
följas upp med ytterligare material, nämligen en

kursbok om hur man som verksam pedagog i skolan
ska kunna lyfta frågor som rör sexuell läggning
och heteronormativitet. Boken som arbetas fram
inom projektet testas ute i pilotkommunerna, på
Lärarhögskolan i Stockholm och lärarprogrammet i
Norrköping (filialcampus till Linköpings universitet).
Målet är att ha ett första utkast färdigt till en nationell
konferens med titeln ”Skolan som normfabrik” i
Norrköping den 16 juni. Denna dag har som målgrupp
praktiker som är verksamma i skolan och föregås av
ett par dagars internationell forskningskonferens
med fokus på heteronormativitet.

Daniel Hjalmarsson är SFGs
projektledare i Under ytan.
Du når honom via Daniel.
Hjalmarsson@gaystudenterna.se
eller på www.ytan.se
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Utvärdering av årsmötet
Under sista helgen i november 2005 samlades SFG:
s medlemsföreningar till årsmöte, platsen för hela
arrangemanget var Kärsögården utanför Stockholm.
Många av SFG:s medlemsföreningar fanns på plats
för att göra sin röst hörd, mingla, tycka till om
propositioner, lägga yrkanden, delta i seminarier och
lyssna på föredrag.
Varje medlemsförening kan skicka två personer
på SFG:s bekostnad, ett röstande ombud och en
årsmötesdelegat. SFG:s resurser är tyvärr begränsade
och räcker inte till för fler än så, även om det skulle
vara väldigt trevligt om alla som ville kunde få
komma. Eftersom endast ett par från varje förening
kan komma är det mycket viktigt att alla känner
att de har möjlighet att påverka, att arrangemanget
genomförs på ett sätt som får delegaterna att känna sig
delaktiga. För att förbundsstyrelsen som planerar det
hela ska veta vad deltagarna tyckt om årsmöten eller
kurser genomförs utvärderingar för att kunna ta med
synpunkter och idéer till framtida arrangemang.
Utvärderingarna som lämnades in efter årsmötet
berättar bland annat följande.
Möteshelgen som helhet får genomsnittsbetyget 4,16
på en skala från 1 till 5. Generellt är kommentarerna
mycket positiva. Utvärderingssammanställarinnan
kan också konstatera vissa motsägelser, vilket är
helt rimligt då människor helt enkelt har olika
uppfattningar om vad som är roligt, bra eller tråkigt.
Kommentarerna lockade fram ett och annat leende,
en av favoriterna är avsaknaden av golvvärme.
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Några citat från utvärderingarna:
•
•
•

•
•
•
•

”Alla fick höras och ingen blev nedvärderad i
diskussionerna.”
”Trevligt med humoristisk och skånsk
mötesordförande! Lättsam stämning.”
”Jag trodde att det skulle vara okej/halvtrist men
det var skitbra. Kunnig och trevlig styrelse, bra
upplägg.”
”Bra med mötes-ABC”
”Inplanerad lek = bra! J”
”Lite för många lekar.”
”Det känns som om allt har varit meningsfullt.
Andy Candys föredrag var mycket bra och det
känns mycket viktigt att se på HBT-gruppen ur
ett feministiskt perspektiv.”

Chips, ett glas vin och ett stämt piano var några saker
som i deltagarnas tyckte hade saknats. I övrigt ger
utvärderingarna ett bra betyg åt genomförandet och
från arrangörernas håll kan vi bara hålla med: det var
ett mycket bra årsmöte och vi ser redan fram emot
att träffa er alla igen, plus alla er som inte var med!
LINDA ELSTAD
Tillträdande
förbundsordförande

	�������������������������������������������������������
Mötesordförande var Sofia Karlsson, projektledare för
SFG:s projekt för ”Samarbete med Studenthälsan”

I SFG:s
namn

Vare sig man vill eller inte inträffar
julen en gång per år. Oftast är
den förutsägbar med några få
överraskningar, hunden välter granen
eller så dricker morbrodern för
mycket av glöggen. SFG:s årsmöte
dyker också upp år efter år och brukar
bjuda på en del överraskningar. I
år var inget undantag men i det
här fallet var de bara positiva. Det
värmde hjärtat på en vice ordförande
att så många medlemsföreningar var
där och att deras representanter är
politiskt medvetna i HBT-frågor och
framför allt väldigt engagerade i sitt
arbete. Detta gjorde att årsmötet
blev väldigt bra och innehållsrikt.
Diskussionerna handlade bland annat
om transpersoner och om forskningen
kring hbt inom högskolan.
Att vi bodde på Kärsön tillsammans
och även hade mötet där betydde
mycket. Deltagarna ”tvingades” umgås
med varandra och det medförde att
diskussionerna fortsatte även efter att
mötet var slut.
2005 har för SFG varit ett tufft
år med knappa personella resurser.
Årsmötet var därför också ett test på
hur förbundsstyrelsens lyckats under
året med att utföra sitt arbete. Att få
kunna presentera att vi till exempel
äntligen har ett kansli och att två
projekt startats upp under året känns
väldigt positivt. Förbundsstyrelsen
ville visa att vi utfört något under det
gångna verksamhetsåret och jag tycker
att vi lyckades.
Förhoppningsvis var årsmötet en
vitamininjektion för alla inblandade
och jag hoppas att deltagarna inte
tänker som jag brukar göra efter tre
dagars julfirande med familjen: Gud
vad skönt – tack och lov är det 360
dagar till nästa gång.
God jul och gott nytt år!

Fredrik Malmgren
Avgående vice ordförande
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