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rfsl

Gå med i rfsl Ungdom!

Du är välkommen vare sig du vill engagera
dig politiskt, träffa andra hbtq-ungdomar
eller helt enkelt ge ditt stöd till vårt viktiga
arbete för en bättre värld.
Bli medlem
Du hjälper oss att bli starkare och visar att
unga hbtq-personers rättigheter är viktiga.
Du kan bli medlem om du är yngre än 30 år
och det spelar ingen roll var du bor.

Ungdom

bli medlem! Gå in på
rfslungdom.se/blimedlem

– Ungdomsförbundet
för homosexuellas,
bisexuellas,
transpersoners och
queeras rättigheter

Engagera dig mot heteronormen
Som medlem kan du delta i aktiviteter i
ditt lokala distrikt eller skriva debattartiklar
och ordna manifestationer i en aktivistgrupp. rfsl Ungdom erbjuder också
många ideella uppdrag, till exempel som
säkrare sex-informatör och som referensgruppsmedlem. Aktuell info finns på
rfslungdom.se
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Kom och träffa andra hbtq-ungdomar
Varje år anordnar vi flera läger, träffar och
konferenser med olika teman. Aktuell info
finns på rfslungdom.se
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rfsl Ungdom arbetar för att motverka heteronormen lokalt, nationellt och internationellt genom
utbildning, social verksamhet och politisk påverkan.

en kort ordlista
Heteronormen Den oskrivna regel som säger att alla
ska vara antingen kille eller tjej och att alla ska vara
heterosexuella.
Hbtq Ett samlingsbegrepp för homosexuella,
bisexuella, transpersoner och queera.
Homosexuell En person som blir kär i eller kåt på
människor med samma kön som den själv.
Bisexuell En person som blir kär i eller kåt på
människor oavsett kön.
Transperson Ett samlingsbegrepp för personer vilkas
könsidentitet inte stämmer överens med normer för
kön. Det går att vara transperson på många olika sätt,
till exempel transsexuell och intergender.
Transsexuell En person som känner sig som ett annat
kön än det den föddes med. Ofta önskar transsexuella
genomgå en könskorrigering, alltså ändra på kroppen
så att den stämmer bättre överens med könsidentiteten, och byta juridiskt kön.
Intergender En person som inte identifierar sig som
man eller kvinna, utan ser sig själv som mellan eller
bortom kön.
Intersex En person som är född med en kropp som
på olika sätt (inre och/eller yttre) inte överrensstämmer med de, enligt tvåkönsnormen fasta, biologiska kategorierna, man och kvinna. En kan vara
intersex på många olika sätt.
Queer Kan handla om akademisk teori, aktivism eller
identitet. Oavsett handlar det om en kritik mot idéer
om vad som anses vara normalt. En del ser sin könsidentitet eller sin sexualitet som queer.
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Tre frågor till Gabriel González
Varför är du med i
rfsl Ungdom?
För gemenskapen och samhörigheten! Jag har träffat
några av mina bästa kompisar genom rfsl Ungdom.
Vad gör dig arg?
Att samhället vände upp och
ner på mig och fick mig att
känna mig vilse och ensam
för att jag inte passade in i
deras mall om hur jag skulle
vara. Genom rfsl Ungdom

har jag blivit bättre på att
stå på mig, att jag faktiskt
har rätt att bli behandlad
som alla andra. Det är det
homofobiska och transfobiska samhället det är fel
på, inte på mig.
Vem är din idol?
Nova Colliander! Hon är en
veteran inom rfsl Ungdom
och transtjej, hon är min
definition av hjälte!

Tre frågor till Love Elfvelin
Om du skulle få bestämma
allt under en dag, vad skulle
du göra då?
Jag skulle förbjuda all homo fobi och transfobi, till exempel
inom idrotten, och göra så att
transpersoner kan vara med.
Plus se till att hbtq-personer
som söker asyl i Sverige får en
rättssäker prövning. Sist men
absolut inte minst skulle jag
se till så att det fanns
mötesplatser för unga
hbtq-personer i hela landet.
Varför är det så viktigt?
Som ung är det avgörande
att ha tillgång till en trygg

plats där man kan träffa
andra. Forskning visar att det,
tillsammans med offentliga
förebilder, gör att man mår
bättre.
Vad vill du säga till dig själv
som 14-åring?
Haha, jag vet inte om jag
hade lyssnat. Men jag skulle
ha sagt: Fortsätt engagera
dig! Om du själv är med för
att göra samhället bättre
kommer ditt självförtroende
att bli bättre, du fattar att
du är lika mycket värd som
alla andra.

