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Virðulega nefndarmanneskja í fjárLaganefnd

Undirritaður viLL fyrst og fremst þakka háttvirtri fjárLaganefnd fyrirafar gottsamtaL og samstarf síðustu árin. Það 

er ekki LaunungarmáL að sá fjárstyrkur sem komið hefur frá nefndinni hafi gert það að verkum að Samtökin '78 

geta sinnt hLutverki sínu, og jafnframt margfaLdað umfang sitt þegar kemur að fjöLbreyttri þjónustu - hinsegin 

fóLki, og samféLaginu öLLu tiL heiLLa. Sá fjárstyrkur sem fjárLaganefnd hefur Látið okkur í té hefur ekki einungis 

runnið beint inn í stærstu þjónustuhLuta Samtakanna, þ.e. ráðgjafaþjónustu, stuðningshópa, fræðsLustarf og 

ungmennastarf, heLdur veitt okkur tækifæri tiL að fjárfesta í framtíðinni.

Samtökin '78 tóku hLuta fjármagns frá fjárLaganefnd og hófu vegferð að safna mánaðarLegum styrktaraðiLum. 

Það er ekki frásögu færandi nema að nú er þessi fjárfesting að skiLa sér tiL baka því á árinu 2022 má gera ráð 

fyrir að rúmar 15 miLLjónir renna tiL Samtakanna í gegnum verkefnið, og á árinu 2023 er hægt að gera ráð fyrir 

yfir 20 miLLjónum. Því má með sanni segja að því fé sem fjárLaganefnd veitti Samtökunum hefur bæði farið í 

mikiLvæga þjónustu og margfaLdast.

I raun má segja að Samtökin '78 standi á ákveðnum krossgötum. Á aðeins sex árum höfum við sjöfaLdað umfang 

okkar, þjónustu og rekstur. Með betri samningum við hið opinbera, aukið sjáLfsafLafé og góðviLd nokkurra 

fyrirtækja höfum við rétt náð að haLda í við verkefnin, sem verða fLeiri með hverjum degi. Það er vert að taka 

fram að Samtökin '78 fá enga opinbera styrki, nema þann frá fjárLaganefnd, heLdur er aLLt fé sem kemur frá 

opinberum aðiLum tiL Samtakanna bundið í samningum. Vegna þessa þurftu Samtökin að bregðast hratt við og 

ná að safna Lausaféi tiL að vera í stakk búin fyrir fLeiri og fjöLbreyttari verkefni.

Það dapurLega er þó að þrátt fyrir að við höfum skipuLagt okkur veL tiL að bregðast við ófyrirséðum aðstæðum, 

og þrátt fyrir að hafa fjöLgað starfsfóLki og verktökum, þá höfum við ekki verið undirbúin fyrir það baksLag sem 

á sér stað í hinsegin baráttunni um þessar mundir. Undirritaður teLur að hann þurfi ekki að tetja upp öLL þau 

mýmörgu dæmi um baksLagið, en mörg þeirra hafa komið fram í fjöLmiðLum - þó aLLs ekki öLL.

Á IsLandi í dag eru trans börn hrædd, hinsegin fólk er óöruggara og á hverjum degi fáum við fréttir af ofbeLdi í 

garð hinsegin fóLks. OfbeLdið er í öLLum formum. Það sem er aLvarLegast við þetta baksLag er að ofbeLdinu er í 

mikLum mæLi beint gegn börnum, og ekki aðeins börnum heLdur börnum sem eru í afar viðkvæmri stöðu. Þetta 

þarf að stöðva.
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Samtökin '78 viLja taka Fjölda skreta tit að bregðast við þessu bakstagi og eru veL í stakk búin þegar kemur að 

sérfræðiþekkingu og því innsæi sem við höfum í hinsegin samféLagið. Það eina sem stendur út af er starfsfóLk. 

Samtökin '78 verða að bregðast við bakstaginu, strax. TiL þess þurfum við fjármagn tiL að ráða starfsmann í 

tímabundna stöðu í eitt ár. Samtökin hafa manneskju í huga sem er með sérfræðiþekkingu á þessu sviði. Við 

teLjum að 15 miLLjóna tímabundið fjármagn frá fjártaganefnd kæmi okkur Langt í því að svara baksLaginu af krafti.
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