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Leder har ordet

2021 har vært et år preget av usikkerhet, isolasjon og gjenåp-
ning, men usikkerhetsfaktorene har på ingen måte gjort det-
te året til et begivenhetsfattig år. Vi har fått gjennomført det 
meste av det vi hadde planlagt, takket være fleksible frivillige, 
ansatte og styremedlemmer. Jeg er så enormt stolt over alt vi 
har fått til i en så usikker tid. Vi har vært der for medlemmer i 
nord, sør, øst og vest. Vi har vokst og nådd enda flere som har 
trengt oss. 

I denne rapporten vil dere lese om kjerneaktivitetene til Skeiv 
Verden gjennom året. Det som har vært svært berikende og es-
sensielt med året har vært det nye givet som har oppstått i Skeiv 
Verden. Vi har hatt særlig fokus på å støtte opp under engasje-
ment og tilrettelegge for at engasjerte medlemmer og frivillige 
kan florere og vokse med organisasjonen, og ikke ut av organi-
sasjonen. Dette har vi gjort ved å systematisere frivilligheten, 
ansette en frivillighetskoordinator som kan følge opp frivillige og 
ha særlig fokus på lokallag. Skeiv Verden Vest har fått en stabil 
drift og administrasjon og vunnet flere priser, blant annet Ber-
gen Kommunes frivillighetspris. Skeiv Verden Midt-Norge har 
gjenopptatt aktiviteten og planlegger å stifte formelt lokallag og 
Skeiv Verden Stavanger har blitt til i det små. 

Politisk fokus i år har vært på internasjonal solidaritet og ade-
kvat helsehjelp for trans-personer. Her har vi arrangert Trans 
Awareness Week i Bergen for andre år på rad, samt samarbei-
det bredt med feltet for å sette transrettigheter på den poli-
tiske agendaen. Ellers hadde vi en suksessfull internasjonal 
solidaritetskampanje med en innsamlingsaksjon og markering i 
solidaritet med skeive i det globale sør.

Skeiv Verden går inn i en ny strategiperiode dette året, med 
mange spennende mål på agendaen. Den nye strategien for 
2022–2024 har blitt skapt i samarbeid mellom lokallagene, 
sentralleddet og sekretariatet i Oslo. Ved et helgeseminar har 
Skeiv Verden jobbet frem en ny strategi som vil sette agendaen 
for arbeidet de neste tre årene. 

Som i tidligere år har Skeiv Verden hatt gode samarbeidsrela-
sjoner til organisasjoner som jobber med overlappende fagfelt. 
Jeg vil takke våre mange samarbeidspartnere for godt samar-
beid også i år.

Avslutningsvis vil jeg takke dedikerte og engasjerte medlem-
mer, frivillige og ansatte i sekretariatet og lokallagene for en 
uerstattelig innsats gjennom et krevende år. Vårt arbeid hadde 
ikke vært mulig uten dere. Hjertelig takk til alle som har bidratt 
og bidrar til å gjøre Skeiv Verden til det den er.

Beste hilsen,  
Bassel Hatoum  
Styreleder Skeiv Verden

Bilde av styreleder 
tatt av Paulina 
Dubkov
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Om organisering og 
organisasjonsutvikling

Organisering
Skeiv Verden er en medlemsbasert interesseorga-
nisasjon for og av lesbiske, homofile, bifile, trans-, 
interkjønn- og queerpersoner med etnisk eller re-
ligiøs minoritetsbakgrunn i Norge (heretter om-
talt som skeive med innvandrerbakgrunn). Vi er en 
selvstendig, ikke-religiøs og partipolitisk uavhengig 
organisasjon, med et overordnet mål om å bedre le-
vekårene til vår målgruppe. Dette gjør vi gjennom å 
arbeide sosialt, kulturelt, politisk og faglig i en rekke 
prosjekter og aktiviteter. Vi driver møteplasser, vei-
ledning av enkeltpersoner, kommunikasjonsarbeid, 
politisk påvirkning, samt kompetanseheving i både 
minoritets- og majoritetsmiljø – herunder overfor 
det offentlige tjenesteapparat. 

Skeiv Verden er organisert med et sentralstyre og 
tre formelle regionlag; Oslo og Viken, Midt-Norge 
med hovedsete i Trondheim og i Vest med hovedse-
te i Bergen. I 2021 har det vært aktive styrer i Skeiv 
Verden Vest og Skeiv Verden Oslo og Viken. Skeiv 
Verden Midt-Norge avholdt ikke årsmøte i 2021. De 
har likevel opprettholdt noe aktivitet for målgrup-
pen og samarbeidet med sentralleddet om å tilby 
dette, og de planlegger å avholde årsmøte i 2022. 
I tillegg til de formelle regionslagene har Skeiv 
Verden uformelle nettverk i andre byer. I 2021 har 
det blitt avholdt samlinger for medlemmer i Kristi-
ansand og i Stavanger-området. Vi har også med-
lemmer og brukere bosatt flere steder i landet. Der 
vi ikke har lokallag har vi vært tilgjengelige for vei-
ledning og samtale per telefon og chat, samt dekket 

Medlemmer i Skeiv Verden
Det er medlemmene som gjennom årsmøtene er 
Skeiv Verdens øverste myndighet. Medlemsavgif-
ten er på 100 kroner og i 2021 hadde Skeiv Verden 
220 betalende medlemmer. Tillitsvalgte i Skeiv Ver-
den Sentralstyret blir valgt av det sentrale årsmøtet 
der samtlige av organisasjonens medlemmer har 
stemmerett. Lokalstyrene velges på årsmøtet for 
lokallagene. Medlemmer bosatt i den aktuelle regi-
onen har stemmerett på lokale årsmøter. Styrene er 
organisasjonens øverste myndighet mellom årsmø-
tene og setter agendaen for organisasjonens virke. 

Styret
Sentralstyret gjennomførte sitt årsmøte digitalt 
den 25. mars 2021.Ved valg tiltrådde styret på 
plass: leder Bassel Hatoum, nestleder Natasha 
Janaki Sofiskaya, økonomiansvarlig Ilya Glasgow 
og styremedlemmene Karen Pinholt, Maya Økland, 
Qazaz Miraz og Thomas André Syverstsen. Samt 1. 
varamedlem Frode Gautefall Bunes og 2. varamed-
lem Wenche Yoon Wolden. 

Ansatte i Skeiv Verden
Ansatte bidrar til å oppfylle Skeiv Verdens målset-
ninger som satt av årsmøtene og styrene. Lønnsut-
gifter finansieres med prosjektmidler fra ulike na-

sjonale og kommunale tilskudd og driftsmidler fra 
Bufdir, Bergen kommune og Oslo kommune. Antall 
ansatte har i 2021 variert mellom 10 og 15 ansat-
te fordelt på 10–11 årsverk. Det har vært ansatte i 
Skeiv Verden Vest, Skeiv Verden Oslo og Viken og 
Skeiv Verdens sentralledd.

Administrasjon 
Skeiv Verden har i 2021 videreført arbeidet som 
startet i 2020 med særlig fokus på å styrke ramme-
ne for vår drift, etikk og å skape trygghet for våre 
medlemmer og besøkende. Gjennom workshops 
lokalt og digitale seminarer har vi dekket behovet 
om å styrke organisasjonen internt. Vi har utformet 
viktige dokumenter og rutiner i organisasjonen og 
skapt mer forutsigbare rammer for medlemmer, 
frivillige, ansatte og styrene. Arbeidet med bered-
skapsplan med tiltakskort for situasjoner som kan 
oppstå i organisasjonen er levende og utvikles sta-
dig. I takt med organisasjonens vekst har imidler-
tid ansatte blitt en uunnværlig del av Skeiv Verdens 
organisasjon, og styret har i 2021 hatt stort fokus 
på at Skeiv Verden skal være en sosialt ansvarlig ar-
beidsgiver med gode vilkår for sine ansatte. Som et 
ledd i dette ble alle midlertidige stillinger i faste til-
tak gjort om til faste stillinger i 2020. Dette er noe 
vi også har etterstrebet for i 2021.

Bilde over er fra stiftelsesmøte til Skeiv Verden Midt-Norge 
(Skeiv Verden)

Bilde av skeiv verden ansatte Paulina Dubkov

utgifter til reise og opphold for deltakelse ved kon-
krete workshops og arrangementer. På denne må-
ten får vi nasjonal rekkevidde i vårt arbeid i 2021.

Skeiv Verdens kontrollkomité er et rådgivende or-
gan overfor styret og har som oppgave å kontrolle-
re at organisasjonen overholder vedtekter og andre 
økonomiske og organisatoriske forpliktelser. Komi-
téens medlemmer har ikke andre faste tillitsverv el-
ler ansettelsesforhold i organisasjonen. Skeiv Ver-
dens kontrollkomité har i 2021 blitt ledet av John 
Earhart, og bestått av medlemmene Annette Rem-
me og Ole Drægni.



Å
RSRA

PPO
RT SKEIV VERD

EN
 2021

8 9

Skeiv Verdens 
aktiviteter og tilbud

Aktiviteter og tilbud under 
korona – utfordringer og 
strategier
Skeiv Verden tilbyr en rekke faste sosiale treffpunk-
ter, individuelt og i gruppe, med mål om kompetan-
seheving og for å tilby støtte og veiledning. Disse 
møtepunktene med medlemmer og målgruppe er 
kjernen i Skeiv Verdens arbeid. I tillegg til dette har 
vi andre aktiviteter og sammenkomster som pri-
de, workshops og temakvelder som ikke er faste 
på samme måte. De sosiale restriksjonene som har 
vært gjeldende i store deler av 2021 har vært en stor 
utfordring for gjennomføring av disse aktivitetene.

Dette har vært utfordrende, både logistisk sett og 
for våre medlemmer, som i koronaperioden har 
trengt et trygt sted og støtte mer enn noen gang. 
Mangelen på steder å være trygg, åpen og i møte 
med likesinnede har vært en stor mental belastning 
for mange i Skeiv Verdens målgruppe. Dette har 
mange gitt uttrykkelig beskjed om.

Videre har vi sett en stor økning i henvendelser om 
individuelle samtaler og veiledning, og generelt dår-
ligere psykisk helse i perioden. Dette synes å være 
delvis knyttet til isolasjon og ensomhet, eller isola-
sjon og eskalerte konflikter på hjemmebane knyttet 
til dette. Men det skyldes også begrenset tilgang til 
offentlig helsehjelp i perioden. Koronasituasjonen 
ser også ut til å ha forsterket eksisterende proble-
mer, og mange av våre medlemmer som var relativt 
marginaliserte i utgangspunktet har fått det verre. 

Manglende tilgang på husvære og oppholdssteder, 
tap av fast jobb og tap av jobb i uformell sektor der 
ingen permisjonsrettigheter er opptjent, har hen-
satt mange i prekære livssituasjoner. Ansatte har i 
perioden måttet bistå medlemmer med å få på plass 
grunnleggende og nødvendige helsetjenester, mat, 
klær og hygieneartikler, blant annet.

I 2021 tok vi imidlertid med oss lærdom fra 2020, 
og arbeidet har vært mer smidig enn året før. Dess-
uten har vi hatt fysiske aktiviteter i de periodene re-
striksjonene har tillatt det, og forsøkt å kompensere 
for de periodene vi ikke har kunnet møtes fysisk. Vi 
har hatt planer klare for gjenopptagelse av fysisk 
aktivitet og vært like beredt på å gjennomføre fy-
siske aktiviteter som digitale. Dette har ført til noe 
merarbeid for organisasjonen, men viktigheten av å 
kunne være klare til å ta imot medlemmer og besø-
kende så snart samfunnet gjenåpnet har vært verdt 
denne doble planleggingen. 

som andre språkkaféer ofte ungår, f.eks. seksuell 
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, helse, 
osv. Alt med underliggende tanke om at språkkafé-
en skal hjelpe og gjøre verden rundt de som ikke er 
oppvokst i Norge litt mer tilgjengelig. Språkkaféen 
drives hovedsakelig av frivillige og ledes av en språ-
kleder som organiserer hver samling. I 2021 hadde 
vi 9 samlinger med til sammen 62 deltakere, hvorav 
21 av disse var gjentatte besøkende.

FOLK – møteplass for skeive kvinner, 
ikke-binære og transpersoner
Skeiv Verden Oslo og Viken har egne møteplasser 
for skeive kvinner, ikke-binære og transpersoner. I 
2021 har gruppen vekslet mellom å møtes digitalt 
og fysisk, i henhold til de gjeldende restriksjonene. 
I 2021 arrangerte FOLK 17 aktivitetstreff for totalt 
48 personer, hvorav 8 var nye i organisasjonen. 

Gjennom året arrangerte FOLK flere temakvelder 
med fokus på helse og interseksjonalitet. I mars ar-
rangerte FOLK en workshop om selvivaretagelse i 
koronatider, med kunstuttrykk som metode. Fra 
juni åpnet FOLK for fysiske samlinger og arrangerte 
blant annet piknik i parken, utflukt til Hovedøya, Fu-
sion filmfestival, helseworkshop og julebord. 

Bilder: Skeiv 
Verden

Møteplasser
Skeiv kafe 
Skeiv kafe er den største av flere møteplasser Skeiv 
Verden organiserer hvor LHBTIQ-personer med 
minoritetsbakgrunn utgjør majoriteten av delta-
kerne. Tilbudet fungerer som en lavterskel drop-in 
aktivitet der deltakere kan være med for å spise, 
sosialisere, få informasjon eller søke hjelp. Ved å 
arrangere møteplassen beholder Skeiv Verden en 
nødvendig nærhet til målgruppen, som gjør at vi 
holder oss oppdatert på målgruppens behov, utfor-
dringer og betingelser i storsamfunnet. Gjennom 
kafeene kan vi informere om øvrige, mer spesiali-
serte tilbud de kan benytte seg av i Skeiv Verden, 
samt tilby en trygg plass for å delta som frivillige 
og bli bedre kjent med miljøet. I 2021 hadde vi 25 
samlinger med til sammen 270 deltakere, hvorav 67 
av disse var gjentatte besøkende.

Skeiv språkkafe 2021
Skeiv språkkafé er et tilbud for de i målgruppen som 
vil øve på norsken sin med hverandre i et hygge-
lig og inkluderende miljø. Det er ikke norsktrening, 
men et sted hvor målgruppen kan bli kjent med nye 
mennesker og føle seg trygg på å snakke norsk, 
uten frykt for å si noe feil. Her tar vi opp temaer 



Å
RSRA

PPO
RT SKEIV VERD

EN
 2021

10 11

Ungdom
I 2021 har vi hatt regelmessige ungdomstreff, men på 
grunn av koronasituasjonen har noen treff foregått di-
gitalt. Selv om alle var kreative med digitale løsninger 
og vi hadde et variert innhold med spill, tegning, film og 
temakvelder, så vi også et frafall av deltakere. Noen av 
deltakerne var ukomfortable med digitale treff, mens 
andre ikke deltok fordi de bor med familie eller var på 
steder hvor de ikke følte seg trygge nok til å delta. Der-
for var det behov for å ta kontakt med dem oftere og 
følge opp. Det som var positivt med digitale samlinger 
var at ungdommer som bor andre steder i Norge kun-
ne delta. Det var spesielt nyttig for de som ikke hadde 
annen støtte og følte seg isolert. Det var tidvis frafall 
fra fysiske aktiviteter på grunn av smitte.

I 2021 har vi hatt 23 aktivitetstreff for totalt 38 uni-
ke deltakere i ungdomsgruppen, ti av disse hadde ikke 
deltatt på i ungdomsgruppen før. Det gjennomføres 
lavterskelaktiviteter som quiz, spill, film, tegning, mat-
laging og sosialt samvær, så vel som temakvelder. Vi 
har diskutert temaer som kjønn og kjønnsnormer i 
forhold til kultur og religion, «å komme ut av skapet», 
forhold til familie, prevensjon og seksualitet, kulturtil-
bud for unge, økonomi, kjønnsbekreftende behandling, 
utfordringer på skole, mobbing, mikroaggresjoner, ne-
gativ sosial kontroll, mental helse, forhold til kjærester 
og venner, med mer. Det ble også gjennomført noen 
større arrangementer: 

• Helseworkshop om transtematikk med særlig 
fokus på sex, dating og sexarbeid

• Workshop om selvivaretagelse i regi av en 
kunst- og uttrykksterapeut 

• Workshop om kroppsbilde
• Sommerutflukt til Hovedøya
• Piknik i parken 
• Hyttetur 
• Escape rooms 
• Julebord 

Rådgivning for ungdom
Skeiv Verden har i 2021 fått 451 henvendelser (med 95 
unike deltakere) fra ungdommer med behov for indivi-
duell veiledning, både lokalt i Oslo-området og nasjo-
nalt. Flere har hatt behov for langsiktig oppfølgning. 

Disse henvendelsene kommer per telefon, Facebook, 
e-post, chat og ved personlig oppmøte. Noen tar selv 
kontakt, andre blir henvist av hjelpere – private eller of-
fentlige. Henvendelsene kommer fra ungdom som øn-
sker å få informasjon om våre aktiviteter, trenger prak-
tisk veiledning eller noen å snakke med. Tema kan for 
eksempel være å komme ut til familien eller behov for 
rådgivning og oppfølging i forbindelse med asylsaker. 
Mange trenger å lufte tanker om legning, kjønnsiden-
titet og følelser knyttet til dette. For ungdommer som 
ikke har andre trygge voksenpersoner å drøfte dette 
med tror vi Skeiv Verdens veiledning er helt avgjørende 
for å sikre ungdommenes verdighet, sikkerhet og helse 
videre. Å møte likepersoner, andre skeive med minori-
tetsbakgrunn, skaper tillit og trygghet til å være åpne 
om disse vanskelige temaene.

Helse
Innenfor helse har vi flere ulike prosjekter. Her jobber 
vi med å spre riktig og viktig informasjon for å bidra 
til å bedre helse- og livssituasjonen for vår målgrup-
pe, som ofte er overrepresentert i statistikk om psy-
kisk og fysisk uhelse. I tillegg til å holde foredrag og 
informasjonsmøter i lokallag og hos eksterne samar-
beidspartnere, jobber vi med individuell veiledning for 
vår målgruppe. Ofte har personer som mottar denne 
typen veiledning en sammensatt helsesituasjon, og 
flere av våre helseprosjekter overlapper og kan sees 
i sammenheng.

Seksuell helse: Gjennom dette prosjektet gir vi våre 
medlemmer verktøy og kunnskap for å sikre bedre 
seksuell helse. Vi fokuserer ikke bare på forebygging 
av seksuelt overførbare infeksjoner, men også på at-
ferdsmessige og antropologiske problemstillinger 
som gjør at skeive med migrantbakgrunn har et kom-
plekst forhold til seksualitet, som kan være påvirket 
av kultur, religion og politiske systemer. Vi også øn-
sker å fremme en forståelse av seksuell helse som en 
sentral del av mental helse.

Rus: Vårt hovedmål i dette prosjektet er å senke ter-
skelen for åpen dialog med våre medlemmer om de-
res rusmiddelbruk og -misbruk. Vi jobber med ulike 
temaer knyttet til rusbruk, for eksempel sårbarhets-
faktorer, for å forstå hvorfor rusbruk er mer utbredt 
i det skeive miljøet, og hvordan vi kan redusere hel-
serisikoen for oss selv og de rundt oss. Vi setter men-

tal helse i søkelyset og definerer denne atferden som 
selvmedisinering for å dempe effektene av isolasjon, 
diskriminering og utviklingstraumer, som er mer gjen-
nomgående i vår målgruppe.

ABC kjærlighet: ABC Kjærlighet er et av våre eldste 
prosjekt med hovedmål å øke den generelle livskvali-
teten til nyankomne LHBTIQ+ migranter. Dette ønsker 
vi å gjøre ved å tilby seminarer hvor deltakere blir bed-
re rustet til å ta gode vurderinger og valg i sine sek-
suelle og kjærlighetsrelasjoner, herunder gi kunnskap 
om seksuelt overførbare sykdommer, identitetsutvik-
ling og selvaksept. I tillegg ønsker vi å gjøre målgrup-
pen kjent med hjelpe- og testtilbud som er tilgjengeli-
ge, samt lære opp ressurspersoner i miljøet som kan 
komme i kontakt med nyankomne. ABC er et samar-
beidprosjekt med Helseutvalget.

Forebygging av vold
I 2021 har det blitt innvilget to ulike tilskudd for arbei-
det på dette feltet, ett fra Bufdir og et fra Konflikrådet. 

Her jobber vi med psykoedukasjon og informerer om 
sårbarhetsfaktorer som for eksempel psykisk helse, 
skam, traumer og maktubalanse i nære relasjoner. 
Blant Skeiv Verdens målgruppe opplever vi at det 
generelle kunnskapsnivået om vold er lavt, derfor 
kan det være vanskelig å gjenkjenne vold og nega-
tiv sosial kontroll som de kan bli utsatt for som over-
grep. I tillegg kan erfaringer med trakassering og vold 
gjennom livet føre til at vold og undertrykkelse blir 
normalisert i deres syn. Vi jobber i dette prosjektet 
gjennom workshop og støttesamtaler med fokus på 
selvivaretakelse.

I prosjektet, som er støttet av Konfliktrådet, jobber 
vi hovedsakelig med å hjelpe voldsutsatte og de 
som er i fare for å bli utsatt for vold. Ved å kunne 
kjenne igjen de ulike formene for vold, og å øke de-
res kunnskap og ressurser når det kommer til vold i 
nære relasjoner, kan det være med på å forebygge 
det. Ofte handler dette om å arrangere workshop og 
temakveld hvor vi snakker om de ulike formene for 
vold, fra økonomisk, seksuell og fysisk, til for eksem-
pel psykisk vold. Gjennom samtalegrupper og en-til-
en veiledning jobber vi også tett sammen med våre 
medlemmer om å forbedre deres nære relasjoner og 
styrke deres evner til å kunne håndtere konflikter og 
situasjoner som oppstår.

Bilde av medlemmer i Skeiv Verden tatt 
av Reidar Engesbak 
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Kompetanseheving
Skeiv Verden tilbyr informasjon om kjønns- og sek-
sualitetsmangfold gjennom en rekke målrettede 
kurs for grupper som ikke alltid blir nådd. Som en 
del av de organisatoriske endringene i 2021 har 
Skeiv Verden begynt å se på de ulike kompetan-
sehevingstiltakene i helhet. Vår store portefølje 
innenfor kompetanseheving gjør det naturlig å se 
på oss selv som en tydelig kompetanseorganisasjon 
på feltet, under tittelen Skeiv Kompetanse. 

Prosjektene «Skeiv Kompetanse» på asylmottak og 
voksenopplæring og «Åpen og trygg» på videregåen-
de skoler har som mål å skape en dialog om identite-
ter, normer og mangfold. I tillegg er målet å forebygge 
negativ sosial kontroll, homofobiske handlinger og 
holdninger, legge til rette for et tryggere boforhold 
for skeive beboere på asylmottak, samt et mer inklu-
sivt læringsmiljø for skeive i introprogram, voksen-
opplæring og ungdomsskoler nasjonalt. 

I 2021 mottok Skeiv Kompetanse økt økonomisk 
støtte for arbeidet rettet mot kompetanseheving 
i introduksjonsprogrammet og asylmottak nasjo-
nalt. Dette skyldes i stor grad innsatsen lagt ned 
i prosjektet for å spre informasjon om tilbudet og 
økt samarbeid med kommunene. I tillegg har re-
gjeringen innført en prioritering av LHBTIQ+ kvo-
teflyktninger, som har ført til at introduksjonspro-
grammene i større grad møter vår målgruppe nå 
enn før. Samtidig har IMDI økt timeantallet for livs-
mestringskurset ved introduksjonsprogrammet fra 
50 timer til 75 timer og innført krav om informasjon 

rundt seksualitet og kjønnsmangfold for alle delta-
kerne. Dette kan Skeiv Verden delvis ta æren for, da 
vi har jobbet systematisk for å fremme obligatorisk 
undervisning om tematikken, samt informert om at 
dette vil oppfordre flere aktører til å henvende seg 
til oss for å motta skreddersydde LHBTIQ+ kurs av 
skeive med minoritetsbakgrunn. Sammenlagt har 
disse faktorene bidratt til en betydelig økning i an-
tall henvendelser fra introduksjonsprogrammet. For 
å møte disse henvendelsene har vi også økt kapasi-
teten i tiltaket, og igangsatt tiltak for mer synlighet i 
mindre kommuner og søke om støtte gjennom flere 
kommunale ordninger. 

Grunnet koronasituasjonen og reiserestriksjoner 
har det ikke alltid vært mulig for oss å reise rundt 
på mottak og skoler slik vi ønsker. Dette har vi løst 
ved å holde noen workshops digitalt og reist i de pe-
riodene det har vært mulig å reise.

I 2021 har vi gjennomført: 
• Workshop om kjønns- og 

seksualitetsmangfold på asylmottak: 6 
workshops for 150 personer.

• Workshop om kjønns- og seksualitetsmangfold 
på intro- og voksenopplæringssentre: 23 
workshops for 870 personer nasjonalt. 

• Workshop om interseksjonalitet og skeivhet 
for ungdom på videregående skoler, fysisk og 
digitalt, både lokalt og nasjonalt: 19 workshops 
for totalt 1339 elever.

Annet kompetansehevingsarbeid: 
• Kurs for ansatte ved NAV Grunerløkka, 

flyktningsavdeling
• Kurs for ansatte på omsorgssentre for 

enslige mindreårige asylsøkere i Ringerike og 
Kirkenær.

La meg fortelle
«La meg fortelle» er et nytt prosjekt som startet i 
Skeiv Verden i 2021. Det er et kapasitetsbyggende 
prosjekt. Dens primære mål er å være en kompe-
tansehevende arena, rettet mot ressurspersoner 
fra Skeiv Verdens nettverk som ønsker å bli synli-
ge forbilder og aktive samfunnsdeltakere, både i 
og utenfor organisasjonen. Prosjektet startet sep-
tember 2021 og det har foreløpig blitt utviklet en 
kursmodul rettet mot opplæring av målgruppen til 
å fortelle sine historier. Disse blir sertifisert som er-
faringskonsulenter.

Erfaringskonsulenter 
Erfaringskonsulenter er personer i målgruppen 
som ønsker å holde Skeiv Kompetanse-workshops 
på barne- ungdoms- og videregående skoler, vok-
senopplæring og asylmottak, samt andre represen-
tasjonsoppdrag. Temaer som tas opp og jobbes med 
under kurset skal bidra til å se sammenhengen mel-
lom deltakerens erfaringskompetanse som skeiv 
med minoritetsbakgrunn, og hvordan erfaringen 
kan brukes som et positivt og støttende element 
i arbeidet mot negative holdninger og fordommer 
mot skeive med minoritetsbakgrunn. Første kurs ble 
holdt desember 2021 for våre 10 første erfarings-
konsulenter. Erfaringskonsulentene vil bli honorert 
for oppdrag i å holde kurs og workshops eller annet 
representasjonsarbeid.
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Politisk, synlighet 
og media

Foto av medlemmer i 
Skeiv Verden tatt av 

Reidar Engesbak

Synlighetsarbeidet vårt forgår hele året rundt og 
inngår som en essensiell del av flere av våre pro-
sjekter. Vi jobber med å styrke målgruppen for å 
være synlige og stolte i sitt daglige liv, i tillegg til 
å ta til orde for de i målgruppen som ikke har mu-
lighet til det. Vårt arbeid er horisontal og solidarisk, 
fordi vår frihet er knyttet til alles frihet. Vi tror at 
ved å være synlige i forskjellige arenaer bidrar vi 
til et mer åpent, tolerant og inkluderende samfunn. 
For mange av oss og vår målgruppe er eksistensen 
og synligheten politisk. Mange har ikke noe valg og 
er selvlysende skeive, derfor kan dette sees i sam-
menheng. Likevel skal vi her trekke frem to enkelt-
saker som har vært i særlig fokus for oss i år. 

Internasjonal solidaritet
Skeiv Verden har internasjonal solidaritet som en 
naturlig del av sitt arbeid. Mange i målgruppen har 
opprinnelse fra land der skeives rettigheter ikke er 
sikret, og er dermed engasjert i kampen om dette i 
sitt opprinnelsesland. Solidaritet på tvers av opprin-
nelsesland er også veldig utbredt i vår målgruppe, 
da mange av oss relaterer til hverandres historier 
fra hjemlandet og ser på fremgang utenfor Europa 
som en fremgang for alle.

I forbindelse med at Oslo Pride annonserte at te-
maet for fjorårets markering falt på internasjonal 
solidaritet, valgte Skeiv Verden å arrangere en so-
lidaritetskampanje og digital panelsamtale med 
skeive organisasjoner i Tyrkia, Libanon, Bosnia og 
Sør-Afrika. Vi valgte å ha fokus på de som jobber 
tett opp mot skeive flyktninger i disse landene, som 

har fungert som mottaksland for flykninger i deres 
regioner.

Vi dannet en donasjonskampanje og samlet inn 
22  000 kr, som ble donert uavkortet videre til de 
fire respektive organisasjonene. Det var en priori-
tet for oss å støtte det viktige arbeidet skeive or-
ganisasjoner gjør internasjonalt, og belyse deres 
utfordringer i kampen for økt likestilling og inklu-
dering. Kampanjen skapte engasjement blant våre 
medlemmer og ga oss muligheten til å utveksle er-
faringer om skeive på flukt. Skeiv Verden Vest har 
også samarbeidet med Helem (libanesisk søsteror-
ganisasjon) under Trans Awareness Week i Bergen.

I den forbindelsen arrangerte vi også en solidari-
tetsdemonstrasjon utenfor en rekke ambassader 
i Oslo. Demonstrasjonen skapte et stort engasje-
ment og ble et av de største begivenhetene under 
årets Pride-markering i Oslo. 
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Bilde: Skeiv Verden 

Kjønnsinkongruens
I 2021 har Skeiv Verden jobbet aktivt for å sikre at 
Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsehjelp 
til personer med kjønnsinkongruens i praksis blir 
iverksatt. Sammen med våre samarbeidspartnere i 
PKI, FRI og andre skeive organisasjoner, har vi i uli-
ke kanaler varslet om at retningslinjene går langt i 
å instruere etableringen av regionale avdelinger for 
kjønnsinkongruens, som kan tilby nødvendig helse-
hjelp som for eksempel hormonbehandling. Til tross 
for dette har Rikshospitalet fått fortsette å tviholde 
på deres monopol på kjønnsbekreftende behandling 
for målgruppen nasjonalt. Vi deltok blant annet i et 
innspillsmøte med Akershus universitetssykehus, 
som er i prosessen med å etablere en regionalavde-
ling, for å belyse våre medlemmers utfordringer og 
behov. I samarbeid med Helsestasjonen for kjønn og 
seksualitet bidro vi også med innspill til et videreut-
danningsprogram for fastleger. 

Vi har jobbet for synlighet av målgruppen gjennom 
arrangementer og demonstrasjoner i forbindelse 
med årlige transmarkeringer, og som bidragsyter til 
festivalen Trans Awareness Week. Vårt lokallag Skeiv 

Verden Vest var med å stifte festivalen i 2020 og 
er en av hovedarrangørene i Bergen. I år ble Trans 
Awarness Week også avholdt i Oslo og Trondheim, 
der vi også hadde en fremtredende rolle i program-
met.

Som organisasjon har vi hatt hovedfokus på å frem-
me saker som angår skeive innvandrere som ønsker 
å få videreført sitt behandlingsforløp fra utlandet til 
Norge. Per i dag får de ikke dette uten permanent 
oppholdstillatelse, og må i tillegg utredes på nytt ved 
Rikshospitalet i Norge. Dette er en praksis som ska-
der mange i vår målgruppe. Vi vil jobbe videre med 
å kjempe for å gjøre kjønnsbekreftende behandling 
tilgjengelig for personer uten fast oppholdsstatus i 
Norge, for eksempel trans asylsøkere bosatt på asyl-
mottak. 

Vi har i tillegg fremmet krav om bruk av tolk og kom-
petansesikring av tolker i helsetjenestene, dette er 
for å sikre at vår målgruppe blir ivaretatt og at tolke-
ne har kompetanse til å snakke om kjønnsidentitet. 

Medieutspill
Skeiv Verden har gjennom året vært synlige i media 
i mange saker. En ikke-uttømmende oversikt kom-
mer her:

• Generalsekretær utalte seg i en nettartikkel 
om skeive som søker familiegjenforening. 
«Familiegjenforening i Limbo», Blikk Mandag 
15. februar 2021

• Sentralstyreleder og Daglig Leder Oslo 
og Viken deltok i NRKs Pride-sending og 
utalte seg bla. om skeive ungdommer med 
minoritetsbakgrunn under korona. Direkte 25. 
juni 2021 

• Sentralstyreleder deltok i radioprogrammet 
EKKO på NRK P2, om Sara Hegazi 1 år etter 
hennes dødsfall og situasjonen for skeive i 
Ungarn etter ny lovgivning der

• Sentralstyreleder og helseansatt deltok i 
en nettartikkel om skeive under korona og 
mangel på trygge plasser for skeive. «Skeive 
flerkulturelle har ingen møtesteder under 
pandemien: – De mister håp for hver dag», 3. 
mai 2021 NRK

• Sentralsyreleder utalte seg i en nettartikkel 
om internasjonal solidaritet

• Sentralstyreleder uttalte seg i en nettartikkel 
om at rasisme i skeive miljøer må bekjempes 
og om viktigheten av å jobbe antirasistisk

• Styremedlemmer i Oslo og Viken skrev 
kronikk om deres opplevelser som skeive 
minoriteter i Norge
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Økonomi 2021

Skeiv Verden kjøper regnskapstjenester av Actis 
Regnskap. Revisor er Arve Dypaune for “Revisorpart-
nerne”. Revisor har revidert alle prosjektregnskap der 
tilskuddsgiver krever dette, samt årsregnskap. 

Gaver og donasjoner

Skeiv Verdens sentralledd og lokalledd har i 2021 
mottatt totalt 153 307  kroner i gaver og donasjo-
ner. VI takker alle givere for deres bidrag til vårt ar-
beid for skeive personer med minoritetsbakgrunn.

Driftsmidler
I 2021 mottok Skeiv Verden 1 120 000 kroner i 
driftsmidler fra Barne-, ungdoms og familiedirekto-
ratet (Bufdir)

Skeiv Verden Oslo og Viken mottok 1 200 000 kro-
ner i driftsmidler fra Oslo Kommune, 200 000 kro-
ner i driftsmidler fra Bærum kommune og 60 000 
kroner i driftsmidler fra Viken fylkeskommune.

Skeiv Verden Vest mottok 753 000 kroner i drifts-
midler fra Bergen Kommune

Prosjektmidler
• Prosjektet rettet mot primærnettverket til 

skeive med minoritetsbakgrunn mottok 150 
000 fra Bufdir og 300 000 fra Integrering- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDI)

• Prosjektet «Åpen og trygg» mottok 350 000 
kroner fra IMDI.  

• Prosjektet «Skeiv Kompetanse – Mottak» 
mottok 450 000 kroner fra IMDI. 

• Prosjektet «Skeiv Kompetanse – Introprogram» 
mottok 350 000 kroner fra IMDI. 

• Prosjektet «La meg fortelle» mottok 250 000 
kroner fra IMDI 

• Tiltak for å forebygge og bekjempe 
vold i nære relasjoner blant skeive med 
innvandrerbakgrunn mottok 400 000 kroner 
fra Justisdepartementet. 

• Tiltak mot vold og overgrep blant skeive med 
innvandrerbakgrunn mottok 564 000 kroner 
fra Bufdir

• Tiltaket «ABC rus» mottok 470 000 kroner fra 
Helsedirektoratet. 

• Tiltaket «Seksuell helse - seksuell glede - 
seksuell kunnskap» mottok 500 000 kroner 
fra Helsedirektoratet. 

• Tiltaket «ABC Kjærlighet» som gjennomføres i 
samarbeid med Helseutvalget mottok 277 500 
kroner fra Helsedirektoratet.

• Prosjektet «Skeiv kompetanse» mottok 199 
000 kroner fra Oslo kommune. 

• Prosjektet «Du er ikke alene» mottok 200 000 
kroner fra Oslo kommune.

• Tiltaket for bedre psykisk helse mottok 350 
000 kroner fra Oslo kommune.

• Prosjektet «Folk» mottok 199 000 kroner fra 
Oslo kommune. 

• Tiltaket «Skeiv Kafe/Skeiv Språkkafe» mottok 
200 000 kroner fra Oslo kommune

• Prosjektet «Kompasset» mottok 378 000 fra 
Oslo kommune

• Prosjektet «Gay Okay» mottok 150 000 kroner 
fra Bergen kommune. 

• Filmserie om psykisk helse, korona og 
minoritetsstatus mottok 200 000 kroner fra 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

Vil du lese mer om prosjektene ligger det 
informasjon tilgjengelig på skeivverden.no
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Bli medlem i Skeiv 
Verden ved å sende SMS 

til 2380 med kodeord 
“Skeivverden”, sammen 
med ditt navn og epost.


