
Welcome Out välkomnar hbtq-
personer från hela världen

unga ungaunga ungamötermöter



– I Uganda är det svårt att vara hbtq-
person, säger 24-åriga Debbie som kom till 
Sverige för drygt ett år sedan. På asylbo-
endet där jag bodde först var det också 
jättesvårt, men genom RFSL* har jag lärt 
känna andra som är som jag.

Debbie är en av dem som deltog i festivalen 
Welcome Out i Uppsala i september. 
Festivalen var den första i sitt slag i Sve-
rige och arrangerades av RFSL Uppsalas 
Newcomersgrupp, som är ett nätverk för 
nyanlända hbtq-personer.

– Stämningen under hela festivalen var 
fantastisk. Man kunde se det på varje an-
sikte, alla log mot varandra, berättar Zerin.

Under tre dagar deltog flera hundra 
personer i ett fullspäckat program med 
seminarier, samtal, uppträdanden, fest och 
en parad genom staden.

– Paraden var det bästa, tycker Debbie. 
Det var underbart att se så många hbtq-
personer på samma plats.

I Uganda är det kriminellt att leva som 
hbtq-person och för henne var det första 
gången hon gick i en parad.

Arrangörsgruppen bestod av personer med 
bakgrund i 22 olika länder. Under flera må-
nader ägnade de sin fritid till att få ihop ett 
program, söka pengar och sprida informa-
tion om festivalen.

*RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

– När jag såg andra unga med festivalarmband så visste jag att 
det bara var att säga hej, säger Zerin, 18 år. Hon var med och 
arrangerade Welcome Out – en festival i Uppsala som samlade 
hbtq-personer med olika bakgrunder.



Warren Kunce är en av initiativtagarna 
och har varit aktiv i RFSL Uppsala i flera 
år. Han såg ett behov av mötesplatser för 
hbtq-personer som var nya i staden.

– I en segregerad stad är det viktigt att skapa 
sammanhang där människor kan mötas. Wel-
come Out är en plattform där vi lyfter röster 
som annars inte hörs, säger Warren.

Genom festivalen fick unga möjligheter att 
skapa nätverk men också att lyfta hbtq-
frågor och stärka gemenskapen i staden.

– Vi ville skapa trygghet och vi ville att 
alla skulle känna sig välkomna att komma 
ut, säger Zerin. Det handlar om mänskliga 
rättigheter.

Festivalen riktade sig till alla åldrar men 
det var flest unga som anmälde sig. Lokala 
organisationer och verksamheter för unga 
kunde också lära sig mer om hur de kan 
skapa välkomnande miljöer för unga hbtq-
personer och nyanlända.

– Jag tror att festivalen har inspirerat orga-
nisationerna till att öppna upp sin verksam-
het och göra mer plats för olika sorters 
människor, säger Zerin. Många organisatio-
ner för unga har inget fokus på hbtq.

För att så många som möjligt skulle kunna 
delta gavs resebidrag till asylsökande som 

bodde på andra orter. I utbyte hjälpte del-
tagarna till praktiskt med festivalen under 
ett par timmar. Information om festivalen 
spreds på flera språk och hela festivalen 
genomfördes på engelska.

Warren och Zerin hoppas på att kunna 
ordna festivalen igen nästa år, gärna med 
ett ännu tydligare fokus på unga.

– Det var fantastiskt att träffa alla män-
niskor. Det är viktigt att få höra varandras 
berättelser, säger Zerin.

Nätverket rFSL NewcomerS 
•	 Är ett nätverk för och med asylsökande, 

papperslösa och nyanlända hbtq-personer. 
•	 Drivs av RFSL på nio orter i landet. 
•	 www.rfsl.se/verksamhet/asyl/newcomers

”Stämningen under hela festivalen var 
fantastisk. Man kunde se det på varje   

  ansikte, alla log mot varandra”
Zerin, 18 år



MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, tar fram  
kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. 
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

 Fastna inte i fördomar
 Utgå ifrån att det finns hbtq-personer i alla grupper av unga 

oavsett bakgrund eller religion. Arbeta för att alla ska kunna vara så 
öppna som de vill vara.

 Se till att målgruppen ingår  
i arrangörsgruppen

 Om verksamheten vill inkludera exempelvis unga nyanlända hbtq-
personer så se till att dessa är med och planerar verksamheten.

 Samverka lokalt
 Utveckla samarbeten med lokala hbtq-organisatio-

ner och andra verksamheter för unga. Samordna 
resurser och lär av varandra. 

 Ge resebidrag
 Sök pengar för att kunna finansiera resor för dem 

som inte har råd, så att alla kan delta.

 Tänk på säkerheten
 Gör upp en plan i förväg för hur ni hanterar 

eventuell homofobi, transfobi eller rasism inom 
den egna gruppen eller från utomstående. 
Diskutera tillsammans hur ni kan skapa en 
tryggare mötesplats.

Btips!

från RFSL Uppsala

Det finns• pengar •
att söka

För ideella organisationer som vill skapa mötesplatser för unga nyanlända och andra unga finns bidrag att söka från stat, län, kommuner, EU, privata fonder och stiftelser. Du hittar en lista på bidrag och fler tips och berättelser från unga på:  mucf.se/unga-moter-unga 

Inkludera unga hbtq-personerInkludera unga hbtq-personer
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 www.facebook.com/mucf.se    https://twitter.com/ungciv    mucf.se


