prata hbt osv
Livet och kärleken, diskriminering och normer, makt
och värderingar ... när man börjar prata om sexuell läggning
och könsidentitet är ingångar och förutsättningar olika. En del
vet nästan inget, en del kan begrepp som uppfanns igår, någon
har läst på nätet att man kan bota homosexuella. För en del blir
samtalet en teoriövning, för andra gäller det livet.
Jag heter David Berjlund och har pratat hbt (och queer, sedan
det rakt av betydde bög) med unga och vuxna under många år.
De senaste tre läsåren har jag träffat 900 klasser på 114 grundoch gymnasieskolor, från Stockholms förorter och innerstad till
Malung, Hoting och Linköping. Jag träffar elever som nyss
kommit till Sverige och elever som alltid bott här, nioåringar
och vuxna (fast oftast tonåringar), bygg- och naturklasser. Det
blir olika karaktär på samlingarna, genomgående är att det
brukar gå bra att mötas, i samtal där många aspekter får plats.

Klipp ur Ljusdalsposten, 4 december 2010

Min roll när vi pratar är inte "neutral expert", jag företräder
förstås inte alla under regnbågsfanan, och även om jag kan en hel del om queerteori och normkritik
börjar jag inte i teori och samhällsanalys. Jag kommer som mig själv; med bra koll på hbtq-området,
med lång erfarenhet av arbete med unga, och med mina erfarenheter som homosexuell. Och så pratar vi
om alla möjliga sidor av detta, utifrån ... livet.
Formerna kan vara olika. Ofta träffar jag en klass i taget, under 60 minuter eller mer, men andra
gruppstorlekar och längder på samlingar kan fungera (och behövs det kan vi ses digitalt). När jag
presenterat ämnesområdet, mig själv och min roll, får de frågor och funderingar som finns i gruppen
styra samtalet. Alla frågor som någon tycker hör dit.
Det här upplägget gör att samlingarna blir olika, och – hoppas jag – relevanta för dem jag möter. I
nästan alla samlingar ryms såväl fakta, grundläggande och sakliga kunskaper som berättelser och
erfarenheter. Allt det är viktigt, och börjar man i livet blir samtalet, tror jag, ofta på riktigt: hyfsat
avslappnat och fritt, både allvarligt och ganska roligt.
Är ni intresserade av mitt bidrag i ert arbete med dessa frågor? Hör av er, jag kommer gärna!

David Berjlund, Björkhagen/Stockholm, oktober 2022
JAG är 55 år, journalist & musiker, och har tidigare arbetat som fritidsledare i 15 år.
HITTILLS har jag haft 325 uppdragsgivare i 78 kommuner – i grund-, gymnasie- och
folkhögskolor, men också på fritidsgårdar, studieförbund & i kyrkor. Jag möter elever i alla
åldrar, ibland också föräldrar, personal och politiker. Hör av er för referenser!
ARVODE: Jag ger ett bud på arvode, utifrån upplägg och gruppstorlek. Utgångspunkt/
grundpris för samlingar med grupper av klasstorlek; 3800:-/heldag (över 4 timmar, med
upp till 4 samlingar), 2500:- för kortare uppdrag (alla inkl. restid). Vad tillkommer?
Eventuella resekostnader, och 25% moms (som för de flesta skolor inte blir någon
kostnad, då huvudmannen får lyfta momsen ... ) – men inget annat, jag har egen firma, så
alla siffror inkluderar skatter, omkostnader, semesterersättning o s v.
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