
 
 
Verksamhetsberättelse Hbtq-Vänstern 2012-2013 

På Vänsterpartiets kongress 2012 bildades nätverket Hbtq-Vänstern. Vi enades om syfte med 
nätverket och senare under 2012 genomfördes en nationell träff på Syninge kursgård där vi 
gemensamt slog fast ändamål och regler för Hbtq-Vänstern. På kongressen 2012 valdes även 
en samordningsgrupp för nätverket. Samordningsgruppen har arbetet utifrån de ändamål och 
regler som vi gemensamt har satt upp.  

Nätverket har vuxit och sakta men säkert tagit sin form under de två år som vi funnits. Det är 
allt fler som känner till vårt arbete både i och utanför partiet. Vi har stärkt kontakterna mellan 
personer som arbetar med dessa frågor runt om i partiet. Lokala nätverk har startats upp på 
flera orter. Vi ser dessa första år som lyckade och tror att nätverket har en möjlighet att växa 
sig starkare och spela en avgörande roll i Vänsterpartiets kommande arbete.  
 

Samordningsgruppen, ekonomi och organisation 

I samordningsgruppen har Åsa Brunius, Hans Linde, Tobias Johansson, Illona Szatmari-
Waldau, Andrés Esteche, Anna Maria Bauer och Malin Björk. Vi har träffats ca 8 gånger per 
år. I praktiken är det de boende i Stockholm och Uppsala som har kunnat delta i arbetet då 
reseersättning inte har kunnat betalas ut för att delta på mötena. Kommande 
samordningsgrupp bör fundera på andra mötesformer om vi vill inkludera personer från flera 
delar av landet än Stockholmsregionen. 
Vi är ett nätverk som drivs helt av ideella krafter och vi har ingen egen ekonomi. Det innebär 
självklart vissa begränsningar. Vi kan inte subventionera arrangemang i den utsträckning som 
vi vill. Utan det har vid varje enskilt arrangemang varit upp till partiet centralt, partidistrikt 
och partiföreningar att subventionera resor och deltagaravgifter. Vi har trots det genomfört ett 
flertal aktiviteter trots att vi vet att inte alla har fått ekonomiskt stöd från sitt distrikt för att 
delta. Detta då alternativet hade varit att inte anordna arrangemangen alls. Vi har dock lagt 
ned mycket arbete på att hitta rimliga lösningar och äskat om pengar då det har varit möjligt. 
Vi hoppas att vi gemensamt framöver ska komma på många kreativa sätt att anordna billiga 
och bra aktiviteter. 

Vad gäller det organisatoriska arbetet så har det i praktiken legat på samordningsgruppen som 
har bestått av en majoritet fritidspolitiker, hjälpen från kanslipersonal har varit mycket 
begränsad. Det innebär att vad nätverket gjort begränsats av både bristande ekonomi och den 
tid som gruppen har haft att lägga på planering och organisering. 



Vi har efter bästa förmåga deltagit på arrangemang runt om i landet på lokala pridefiranden 
etc. Då ingen från samordningsgruppen har kunnat delta har vi försökt att förmedla andra 
kontakter. 

 

Kommunikation  

Nätverket har en egen hemsida där det finns information om nätverket och om nätverkets 
aktiviteter. På hemsidan har vi också påbörjat arbetet med att bygga upp en motionsbank med 
motioner från parlamentariska församlingar runt om i landet. Tanken är att motionsbanken 
ska tjäna som inspiration för medlemmar runt om i landet. Alla distrikt och föreningar har 
uppmanats att skicka in sina motioner och interpellationer. 
I övrigt kommunicerar vi genom mail och en grupp på Facebook med 231 medlemmar. I 
samband med större arrangemang har dessa också marknadsförts via partiets nyhetsbrev och 
hemsida.  

Vi har påtalat för partiets informationsavdelning att det är nödvändigt att till valen 2014 se till 
att det finns ett uppdaterat nationellt material och pin att beställa för partiföreningar och 
distrikt. 
 

Aktiviteter 2012, 2013 

• Deltog på demonstration mot steriliseringstvång 18 januari 2012. 

• Helg på Syninge kursgård 9-10 juni 2012 (ca 30 deltagare). Föredrag av bl.a. Ulrika 
Westerlund ordförande för RFSL och Hans Linde, talesperson för Hbtq-frågor i 
Vänsterpartiet.  

• Mingel under Stockholm Pride 2012 på Kafé Marx. 

• Jörn Svensson-priset. På initiativ från Hbtq-Vänsterns samordningsgrupp har 
Vänsterpartiets partistyrelse hösten 2012 instiftat ett årligt pris som ska delas ut till 
någon som arbetat i Jörn Svenssons anda.  

• Resa till Bryssel 2-4 juni 2013. Besöket sponsrades av Vänsterpartiets grupp i EU-
parlamentet. En lyckad resa, men med något färre deltagare än vad vi hoppades på. 

• Mingel under Stockholm Pride 2013 på Kafé Marx. 

• Nätverksträff och paneldiskussion om hur vi kan utveckla Hbtq-arbetet i kommuner 
och landsting anordnades på Vänsterdagarna i Malmö 11 oktober 2013. Ca 25 
personer deltog. 

• Kerstin Burman (den första pristagaren) mottog Jörn Svensson priset på 
Vänsterdagarna i Malmö 12 oktober 2013. 

• Deltagit med representant på Hbt-Socialdemokraternas 25-års jubileum november 
2013 

 

Samordningsgruppen Stockholm december 2013 


