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Hissa regnbågsflaggan! 
Tillbakablickar på IDAHOT 2014
INTERNATIONELLA DAGEN MOT HOMOFOBI OCH TRANSFOBI 16 MAJ | LUNDS UNIVERSITET
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Den 16 maj 2014 firades Internationella dagen 
mot homofobi och transfobi för andra gången 
vid Lunds universitet. En temadag arrangerades 
av studenter och anställda i samarbete med uni-
versitetsledningen. Med den här broschyren vill 
vi i de anställdas hbtq-nätverk, HBTQ-LU, sprida  
några av de tankar och erfarenheter som arrange-
manget medförde.
 Årets upplaga av IDAHOT fick stor uppmärk-
samhet i sociala medier och i tidningar och radio 
– inte minst därför att vi inledde den med att 
för första gången hissa regnbågsflaggan på  
Universitetshusets tak i hjärtat av Lund. Det som 
började med en önskan och en idé – som ledde 
till ett fotomontage, som blev en symbolbild för 
vårt nätverk – förvandlades denna morgon till 
verklighet. Men inte plötsligt, och inte av sig 
självt, utan genom många människors enträgna 
(och ofta ideella) arbete.
 Efter flagghissningen på morgonen hölls en 

normkritisk workshop riktad till universitetets 
personal. Anställda med personalansvar var 
särskilt inbjudna och utgjorde lite mindre än 
hälften av de totalt 30 deltagarna. På eftermid-
dagen förvandlade vi Kulturens auditorium till  
ett Inspirationstorg för studenter och anställda 
där aktiviteter och framträdanden bjöd på möj-
ligheter att träffas och prata. Det blev många 
samtal om hur våra arbets- och studieplatser ser 
ut i förhållande till heteronormer, tvåkönsnormer 
och hbtq, och om hur vi vill förändra vårt lärosäte 
till det bättre.
 IDAHOT 2014 var otvivelaktigt en stor fram-
gång för mångfalden vid Lunds universitet och 
samtidigt någonting djupt otillräckligt: arbetet 
måste fortsätta och framgångarna bli fler. Vill 
du vara med? Kontaktinformation finns på bro-
schyrens baksida. Väl mött!

HBTQ-LU, Lund, oktober 2014

Flagghissning, samtal och en fortsättning

Foto: Christian Andersson, Apelöga fotobyrå. Omslagsbild: Ragnhild Möller.
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REGNBÅGSFLAGGORNA HISSAS PÅ UNIVERSITETSHUSET  
Till tonerna av John Barrowmans version av I am what I am hissades flaggorna klockan 08.00. På universitets-
platsen samlades nyfikna lundabor, studenter och anställda, för att bevittna och fira denna historiska händelse.
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”Det kändes stort 
och mäktigt att få 
vara med när regn-

bågsflaggorna hissades!

”Stämningen på 
morgonen vid 
flagghissningen 

var fantastisk, det  
kommer jag aldrig att 
glömma!
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När inbjudan till normkritisk workshop skicka-
des ut väckte den snabbt stort och brett in-
tresse. Bland deltagarna fanns många delar av 
universitetet representerade, allt från chefer 
på olika nivåer, till lärare, forskare, administra-
törer och doktorander. Workshopen hölls av 
utbildaren och aktivisten Adrian Repka som 
har specialiserat sig på granskning av organi-
sationskulturer. Några av de frågor som dis-
kuterades under förmiddagen var:
• Hur märks heteronormativitet på min ar-
betsplats?
• Hur är jag och min arbetsplats delaktiga i 
att motverka eller återskapa homo- och trans-
fobi?
• Vilka strategier kan vi använda oss av för att 
utveckla oss själva och våra verksamheter på 
kort och lång sikt i syfte att motverka struk-
turell homo- och transfobi?

KOMMENTARER FRÅN WORKSHOPDELTAGARNA:

”Kul att få en uppdatering på nya 
begrepp som till exempel cis. 

”Lugnt tempo och trygg diskus-
sionsmiljö. Rakt in i hjärtat! 

”Bra att få inse att man inte är lika 
klarsynt kring hbtq-personers  
situation som jag trodde.

”Jag gick till seminariet nyfiken 
och därifrån inspirerad. 

Normkritisk workshop för universitetsanställda

Foto: Ragnhild Möller. Powerpoint-bild: Adrian Repka.
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Eftermiddagens Inspirationstorg var ett sam-
arbete mellan anställda och studenter och 
bjöd på en mängd aktiviteter: tipsrunda, 
framtidsverkstad, fika, infobord, heta stolen, 
smyckestillverkning, litteraturhörna och en  
queerkarta över Lund. Dessutom blev det 
framträdanden, både i form av poetry slam och 
en föreläsning.  Anslaget var medvetet brett  
och spretigt, eftersom meningen var att erbjuda 
en mötesplats för studenter och anställda,  
från universitetets alla håll och kanter, att 
träffas och prata om hur våra studie- och  
arbetsplatser ser ut och hur vi vill att de ska 
se ut i framtiden. 
 Det här året sammanföll IDAHOT med den 
traditionella Lundakarnevalen. Trots en märk-
bar konkurrensen om besökare var många 
människor på plats när dörrarna öppnades till 
Kulturens auditorium.

RÖSTER FRÅN BESÖKARE:

”Väldigt kul att som student träffa 
fler inom akademin som alla har 
ett intresse av likabehandling! 

”Den glada och positiva stämning-
en på eftermiddagen på Kulturen 
gjorde stort intryck på mig.

”Jag bär med mig hopp om att fler 
vill lära sig mer om och göra mer 
för och med hbtq-personer – inte 

bara som exotiskt tema utan som en  
naturlig del av variationen i undervis-
ning, forskning och bemötande.

Inspirationstorg med mingel på Kulturen

Foto: Christian Andersson, Apelöga fotobyrå.
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Framtidsverkstaden var en del av Inspirations-
torget och uppmanade besökarna till att for-
mulera visioner för framtidens universitet.

Vilken framtid vill du se för Lunds universitet? 
Inget område är för stort eller för litet. Skriv 
ner idéer och förslag, krav och önskemål.  
Beskriv din vision av ett hbtq-vänligt universitet! 

NÅGRA FÖRSLAG: 

• Gå med i, eller uppvakta, institutionens 
jämställdhets- och likabehandlingsgrupp 

• Stödja studentorganisationernas hbtq-
initiativ

• Utbilda min chef!
• Rekrytera medvetet
• Fler fysiska träffpunkter för hbtq-personer 

för att öka synligheten
• Motverka heteronormen i kurslitteraturen

• Normkritik i mångfaldsarbetet (varför är 
LU en vit/hetero/cis-organisation?)

• Ett (fysiskt) resurscenter för hbtq-personer 
och -frågor

• Sprid ordet om Café Tove* genom affi-
scher runtom på campus

• Arbeta upp modet hos alla som undervisar 
att sätta stopp för rasistiska/homofoba 
diskussioner

• Sälj profilprodukter med regnbågsflaggor på
• Ha mer implementerade handlingsplaner 

för likabehandlingsarbetet
• Fler aktiviteter/events och mötesplatser – 

”pop up”-hbtq!
• Markera alla toaletter som toalett 
• Markera toaletter på tre olika sätt:  

toalett/dam/herr 

* Café Tove är ett samtals- och diskussionscafé för hbtq-personer 
och hbtq-vänliga. Ingår i studentföreningen P6:s verksamhet.

Framtidsverkstad: All förändring börjar med en idé Foto: Christian Andersson, Apelöga fotobyrå.
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Foto: Christian Andersson, Apelöga fotobyrå.

”
I had a wonderful time. I especially remember one moment, a 
moment when I stopped and looked up. I saw young and old 
highly educated strangers at Lund University come together 
laughing, talking, watching, standing proudly for the right to 
be who you are. I felt a moment of pure happiness.

Foto: Christian Andersson, Apelöga fotobyrå.Foto: Ragnhild Möller. Även mitten.
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Foto: Ragnhild Möller

En av aktiviteterna på Inspirationstorget var en karta 
över Lund med uppmaningen till alla besökare att 
markera platser för hbtq-relaterade händelser/lokaler/
platser. Meningen var att vi skulle få syn på fler av alla 
de regnbågsfärgade fotavtryck som finns i vår stad.

Märk ut platser i ditt eget liv eller som du känner till –  
historisk, nutida eller framtida – och skriv en kort beskrivning.

NÅGRA BIDRAG, VISSA FINNS PÅ BILDEN TILL VÄNSTER:  
• Såg regnbågsflagga hissas på Universitetshusets 

tak (3) (17)
• Här ville jag hångla med Moa Svan när hon upp-

trädde på förra årets Love & Pride-vecka (19)
• Gaystudenternas bal och konferens 2000 med 

studenter och forskare från hela Sverige (12)
• RFSL Lunds första lokal på Klostergatan. Mmm! (7)
• Transteamet
• Genusvetenskapliga institutionen
• Qruising i Stadsparken. Kysst många grodor!
• Här hämtade jag ut en medicin på recept och såg 

att mitt namnbyte hade gått igenom innan beslu-
tet kom fram via posten (13)

• Dekorationen av statyn i Lundagård av HARDQUEER 

2009 eller 2010 (16)
• Lesbonaden
• Regnbågsklubben på Smålands nation
• Kiss-in på SOL 
• Queer lindy hop
• Kiss-in utanför AF-borgen. SFQ anordnar. (4)
• Raggning i u-båten, underjordisk pissoar. Även 

kallad Ulla-Bella. Gav namn åt RFSL Lunds med-
lemsblad ”Periskopet”.

• Sparta. Where I squeezed in to live with my first 
partner in a corridor room.

• Queer-kollektiv
• Queer-monopol. Spelkväll med hemmagjorda 

glittriga queermonopolspel
• Gaystudenternas lokal låg på fjärde våningen i 

AF-borgen i flera år (12)
• Kurs i utbildningsvetenskap, föreläsning om norm-

kritisk pedagogik VT14
• Första dagen på finaste genusvetenskapliga  

institutionen 
• Queerbal i AF-borgen i samband med Normal-

dagen (12)

Queerkarta Lund: Märk (ut) hbtq-närvaron!



16 IDAHOT 2014 17IDAHOT 2014

SARA NILSSON LÖÖV 
Leg. psykolog Sara Nilsson Lööv, före detta student vid Lunds universitet, pratade om normkritiska arbetssätt 
i klientorienterade utbildningar och särskilt inom psykologprogrammet. 

NINO MICK 
Nino Mick, regerande mästare i poetry slam, öppen transperson och sexualpolitisk aktivist, rev ner applåder 
med sitt framträdande och en text skriven för just detta tillfälle. 

Foto, detta uppslag: Christian Andersson, Apelöga fotobyrå.
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I år hissades regnbågsflaggan för första gången, 
men det här är bara början. På vilka sätt vill vi ut-
veckla IDAHOT-firandet framöver? Följande är några 
tankar och förslag från besökare och arrangörer:

• Bjud in forskare från annat lärosäte för att disku-
tera hur vi kan arbeta i universitetsmiljön med 
likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på hbtq. 
Vilka frågor brottas hbtq-studenter och -anställda 
vid universitet med? Ser det olika ut vid olika 
fakulteter? Paneldebatt?

• Mer grundläggande kunskap om all variation 
även inom hbtq-gruppen. 

• Mer kritiska vithets-, maskulinitets-, femininitets-
studier, mer (alltid mer) av normkritisk granskning 
av organisationen, policyer, handfasta saker för 
folk att börja ändra på. Ett tema? Och en live-
akt (musik/teater/komik). Gärna en klubb/fest/
filmvisning/nånting kul på kvällen. Och workshop 
igen! Trycket är stort.

• Forskningspresentationer!
• Mer utbildningsperspektiv; jag vill att min chef 

och mina medarbetare ska gå dit och lära sig 
hur de ska bli mindre normativa runt fikabordet, 
i föreläsningssalen, i möten och så vidare.

• English. We need more English in text and in 
speech.

• Mer grundläggande kunskap om all variation 
även inom ”gruppen”. Vi förutsätts kunna ”allt” 
om alla bokstäver även inom hbtq-världen och 
ibland är det inte PK att vara ovetande eller novis, 
men är en person ”nyutkommen” eller bara rört 
sig i specifika (begränsade) kretsar kanske den 
personen är ”skolad” på ett visst sätt eller inte 
alls.

• Fler studenter nästa år (både publik och arrangörer).

” Great speakers this year and we should 
keep the diversity of interesting influ-
ential speakers which may interest a 

wider range of people. Looking forward to 
next year!  

Önskemål för framtiden: Mer!

Foto: Christian Andersson, Apelöga fotobyrå.



Internationella dagen mot homofobi och transfobi för-
kortas IDAHOT. Dagen firas varje år den 17 maj till minne 
av det datum, år 1990, då WHO tog bort homosexualitet 
från listan över psykiska sjukdomar. I år, 2014, uppmärk-
sammades IDAHOT i över 125 länder. 
 För andra året i rad var Lunds universitet med i firan-
det – i år en dag i förväg, eftersom den 17 maj inföll på 
en lördag. Temadagen arrangerades av HBTQ-LU, Proud 
Tech och HBTQ-studenterna genom P6, i samarbete med 
universitetsledningen. Tanken är att IDAHOT ska bli ett år-
ligen återkommande evenemang vid LU. Vill du vara med 
och arrangera? Eller engagera dig på annat sätt? Hör av 
dig! Kontaktinformation hittar du på respektive hemsida:

• Anställdas nätverk HBTQ-LU http://www.lu.se/hbtq
• HBTQ-studenterna http://projekt6.se/hbtq-studenterna 
• LTH Proud Tech http://www.tlth.se/259-Proud+Tech

Vad är IDAHOT?

LUNDS UNIVERSITET 

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se

Produktion: C
am

illa.Lekebjer@
cs.lth.se • 2014 • Tryck: E-husets tryckeri

www.lu.se/hbtq

När kom du ut som hetero? 
Och andra viktiga frågor.

FÖRMIDDAG: Workshop med Adrian Repka. Ta chansen 
och ge dig själv en kunskapsspäckad förmiddag! Särskilt 
för anställda med personalansvar. Föranmälan krävs. 
EFTERMIDDAG: Inspirationstorg med mingel! Politisk 
poesi med Nino Mick, normkritiska perspektiv på klient-
orienterade utbildingar med leg. psykolog Sara Nilsson 
Lööv. Framtidsverkstad, kunskapshörn. Med mera! 
VAR? Kulturens Auditorium på Tegnérplatsen i Lund. 
(Ramp och hiss finns. Hörslinga finns.)
LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ: www.lu.se/hbtq

MISSA INTE! Regnbågsflaggan hissas på Universitets-
huset! Kom och bevittna denna historiska händelse. Vi 
ses på Universitetsplatsen strax före kl 08.00 den 16 maj!

ENGLISH SUMMARY: Welcome to Kulturen in Lund on 
Friday May 16! Join us in the exploration of LGBTQ and 
higher education, the heterosexual standard and our 
working environment when Lund University celebrates 
IDAHOT, International Day Against Homophobia and 
Transphobia. Let’s look at past and future successes, 
let’s meet and make a difference! 

TO FIND OUT MORE, PLEASE VISIT: www.lu.se/hbtq 

DON’T MISS THIS! The rainbow flag will be hoisted 
upon the University Building! Let’s meet in front of the 
University Building (Universitetsplatsen) just before 8 AM 
on May 16 to witness and celebrate this historical event.

ARRANGÖRER: HBTQ-LU, HBTQ-studenterna och Proud Tech i samarbete med universitetsledningen.

VISSTE DU ATT? Den 17 maj 1990 tog WHO bort homosexualitet från listan över psykiska sjukdomar. 
År 2004 uppmärksammades denna dag för första gången under namnet IDAHOT. Sedan dess har 
uppslutningen ökat. I år arrangeras aktiviteter över hela världen. 
 För andra året i rad uppmärksammas IDAHOT på Lunds universitet, denna gång den 16 maj 
eftersom den 17 maj infaller på en lördag.

16
MAJ 2014

Lunds universitet firar IDAHOT, International Day Against Homophobia and Transphobia, 
fredagen den 16 maj. Det blir en temadag om heteronormer och hbtq, om utbildningsinne-
håll och arbetsmiljö, om förändringsarbete, frågor, framgångar och framtiden. Välkommen!

Foto, regnbågsflagga: Benson K
ua | Foto, föreläsning, U

niversitetshuset: M
ikael Risedal | Foto, ansikten: K

ennet Ruona | Foto, gående person: Johan Persson

Affisch för IDAHOT 2014

IN ENGLISH 
To download an English version of this brochure, please visit http://www.lu.se/hbtq.


