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Inledning
sexualiteten är central i människors liv. Oavsett om
vi uttrycker den eller inte är sexualiteten en del av vår tillvaro. Den skänker njutning och glädje, och den får oss att
må bra, på egen hand och i sällskap med andra. Den kan
bygga upp våra relationer och bidra till vår självbild.
I RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, finns en stark
och ständigt närvarande vision. Den är ett åtagande och en
drivkraft in i framtiden och bygger på tre frihetsbegrepp:
Allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta.
Frihet att vara innebär att alltid få vara den man är, öppet
och ärligt, utan att dömas av andra och utan att känna
rädsla. Att tvingas förneka sin sexualitet och identitet är
en kränkning. Varje människa bör själv få välja hur den
vill leva sitt liv, och med vem eller vilka. Men den enas
frihet att vara får inte innebära en annans ofrihet.
Frihet att välja innebär att var och en har rätt att välja
om, när, hur och med vem eller vilka man vill ha sexuella
relationer. Frihet att välja kräver kunskap. Alla människor ska ges förutsättningar att göra sina val i så stor frihet

som möjligt. Men den enas val får inte innebära någon
annans tvång.
Frihet att njuta innebär att varje individ har rätt till njutning på det sätt den vill. Att upptäcka kroppen och sexualiteten under frihet ger självkänsla och möjlighet att hitta
vad som passar en själv. Frihet att njuta betyder också frihet från skuld och skam. Den enas njutning får aldrig ske
på bekostnad av någon annan.
RFSU:s främsta löfte till sina medlemmar och till omvärlden är att vara en arena för engagemang kring de tre
friheterna.
I idéprogrammet presenterar vi vår grundsyn på sexualitet; allt från makt, kön, sexualundervisning och abort till
pornografi, sexuell och reproduktiv hälsa och hur sexuellt
överförbara infektioner kan förebyggas. Här finns också
konkreta förslag på vad vi vill förändra och förbättra i
samhället rörande sexualitet.
Läs och diskutera!

Om RFSU
”Jag drömmer om den dag, då alla barn som föds är välkomna, alla män och.
kvinnor är jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, ömhet och njutning.”
Elise Ottesen-Jensen grundade RFSU år 1933 och
orden är hennes. Redan då verkade RFSU för rätten till
sexualupplysning, preventivmedel och abort liksom att
homosexuella inte skulle diskrimineras. Sexualpolitiken
var en del av ett brett politiskt program, med både sociala
och ekonomiska krav kopplade till kraven om sexuella frioch rättigheter. Det är en grund som RFSU fortfarande
bygger på.
RFSU är kondomer, sexualupplysning, sexualpolitik, opinionsbildning, men också sexleksaker, informatörer i skolan och en klinik. Allt detta och mycket mer ryms inom
RFSU:s arbete.
RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse med uppgift att sprida en positiv, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Vi arbetar för ett
jämlikt och jämställt samhälle där sexualiteten är en källa
till glädje och njutning i människors liv.
RFSU är en organisation med bredd. Genom lokalföreningar och lokala grupper runt om i landet liksom vårt förbundskansli i Stockholm arbetar vi med information, utbildning, sexualpolitisk påverkan och opinionsbildning.
Vi ser även vikten av nätverk och samarbetspartners. Ett
uttryck för det är de intresseorganisationer som är medlemmar i RFSU.
RFSU har också en klinik som arbetar med sexualrådgivning och med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa.
Kontinuerlig kunskaps- och metodutveckling är grunden



för vårt kliniska arbete, utbildningar liksom påverkansarbete gentemot lagstiftare, politiker och allmänhet.
RFSU äger även ett bolag som säljer kondomer, glidmedel och sexleksaker. Bolagets vinst tillfaller organisationen
och gör vårt breda och självständiga arbete möjligt. Det
hjälper oss också att agera friare i kontroversiella frågor.
RFSU:s verksamhet bedrivs i Sverige och i världen. Genom
vårt medlemskap i International Planned Parenthood Federation, IPPF, och i samarbete med systerorganisationer
i andra länder verkar vi för sexuell och reproduktiv hälsa
och mänskliga rättigheter. Solidaritet är grunden, och
sexualupplysning och opinionsbildning våra redskap mot
fattigdom, den globala hiv och aidsepidemin och kvinnors brist på rättigheter runt om i världen.

Friheter och rättigheter
RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv
på sexualiteten. Med de sexuella friheterna uttrycks vår vision: Allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta.
Friheter hänger samman med rättigheter. Vi menar att
rättigheter banar väg för frihet. Konventionella rättigheter uttrycks genom lagstiftning. RFSU har alltid arbetat
för människors rätt till kunskap och möjlighet att bestämma över sina liv och sin reproduktion. Exempel på
detta är RFSU:s krav att utländska kvinnor ska få rätt att
göra abort i Sverige som numera är en del av den svenska

abortlagstiftningen. Lagändringar vi fortsatt verkar för
är till exempel att rätten till assisterad befruktning även
ska gälla för ensamstående kvinnor. RFSU vill också att
äktenskapslagstiftningen ändras så att civilrättslig registrering blir den enda rättsliga grunden för äktenskap.
Men lagar kan också användas för att inskränka rättigheter. I ett stort antal länder är det enligt lag förbjudet att
göra abort eller att ha sex med person av samma kön. Censurlagar kan begränsa tillgången till såväl sexualupplysning
som sexuella skildringar i litteratur, konst och film.
RFSU verkar för friheter och konventionella rättigheter,
men även för mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan enskilda människor och statsmakter, och bekräftas genom internationella
överenskommelser och konventioner. Mänskliga rättigheter är eviga, universella och individuella. FN-konferensen
om befolkning och utveckling i Kairo 1994 satte sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, på agendan
i 179 länder. Till de reproduktiva rättigheterna hör bland
annat kvinnors rätt att bestämma hur många barn de vill
ha, tillgång till preventivmedel och klinisk rådgivning. De
flesta länder står bakom denna deklaration och har antagit
handlingsplaner för att nå de antagna målen.
Vid sidan av lagar finns i alla samhällen även normer eller
oskrivna regler för vad som är rätt eller fel, normalt eller
onormalt, och för hur man förväntas leva. Dessa normer
kan vara uttalade men de kan också vara mer eller mindre
osynliga. Då framstår de som självklara eller naturliga och
kan vara svåra att upptäcka. Det finns i vårt samhälle starka normer för kön, det vill säga hur en tjej, kille, kvinna
eller man förväntas vara. Det finns också tydliga normer
för sexualiteten. Vårt samhälle är till exempel heteronormativt, det vill säga människor förutsätts och förväntas
vara heterosexuella. Könsnormer och heteronormen begränsar människor. Normer kring kön och sexualitet skär
även in i och samverkar med en mängd andra maktstrukturer som grundar sig i normer kring exempelvis etnicitet,
hudfärg, klass och funktionalitet. RFSU har som ambi-

tion att i arbetet med sexualitets- och genusfrågor alltid ta
detta i beaktande. Normer finns i alla grupper och samhällen och det är viktigt att vi gör dem synliga och förhåller oss kritiska till dem. Samtidigt ska vi komma ihåg att
det också finns bra normer och att vi inte kan leva utan
dem. RFSU:s frihetsvision och rättighetsgrund utgår från
normer om sexualitet, njutning och självbestämmande.
Sexualupplysning är befriande, sexualupplysning är också
alltid normerande.
Friheter och rättigheter är lika viktiga. Frihet att vara, välja
och njuta är övergripande mål, en vision, medan lagändringar, reformer och gemensamt överenskomna rättigheter
fastslagna i konventioner blir en väg att nå dig. Att agera
när en frihet inskränks är en annan. Rätt till preventivmedel och abort ökar kvinnors frihet att välja och styra över
sina liv. Att aktivt agera mot hatbrott främjar homo- och
bisexuellas frihet att vara. Rätt till kunskap och sexualupplysning ger förutsättningar för frihet att njuta.

RFSU:s synsätt
RFSU strävar efter varje individs frihet att vara, välja
och njuta liksom sexuella och reproduktiva rättigheter.
Varje individ ska ha möjlighet att pröva sig fram för att
finna sin syn, sitt sätt att uttrycka sin sexualitet. Men individer ingår i sociala sammanhang. Vi har vänner, kärleksrelationer och sexuella partners, vi växer upp i familjer
och bildar kanske egna.
Dessutom lever alla människor i ett samhälle. För att förstå sexualitetens olika uttryck och vilken roll den spelar i
människors liv behöver vi förhålla oss till alla dessa aspekter. RFSU vill se såväl till individen, till dess sociala sammanhang och till samhällets regler och förväntningar.
Vetenskaperna ger oss verktyg. Medicin, psykologi och
sexologi hjälper oss att förstå hur kroppen reagerar och



hur individens sexualitet formas. Samhällsvetenskaper
och humaniora, som socialantropologi, etnologi, sociologi, mediastudier, genusvetenskap och historia, påvisar
hur samhälleliga strukturer inverkar på vår sexualitet och
ökar vår förståelse för hur sexualiteten formas kulturellt
och vilken betydelse sexualiteten har i olika kulturer och
subkulturer.
Ideologiska och politiska analyser är andra verktyg. Sedan starten 1933 har RFSU pekat på hur sociala och
ekonomiska förhållanden inverkar på sexualiteten. Under
intryck av feminismen har RFSU arbetat för kvinnors reproduktiva rättigheter och mot det sexuella våldet. RFSU
är delaktigt i kampen mot heteronormativitet och diskriminering som begränsar homo-, bisexuellas och transpersoners (hbt-personers) liv. Vi ser detta som en del av en
större generell kamp mot diskriminering och normativitet
som även drabbar många andra sexuella identiteter och
uttryck. Ett internationellt solidaritetsperspektiv finns sedan länge i organisationen. Under senare år har det blivit
än tydligare hur patriarkala levnadsmönster liksom rasism
och främlingsfientlighet får konsekvenser även för det
sexuella livet. Det vill säga, det finns strukturer som förtrycker eller begränsar människors liv.

Bra sex
Sex kan vara häftigt. Det kan vara tråkigt, dåligt, eller
bara helt okej. Vad som är bra sex bestämmer var och en.
Det kan vara njutningen i den egna onanin. Kåta, snabba
möten med andra. Lusten till en älskad partner. Bra sex
kan vara vilt och varsamt, vanligt och varierat. Att våga
experimentera eller att våga låta bli. Bra sex är alltid en
positiv upplevelse.
Friheten att vara, välja och njuta liksom grundläggande
rättigheter är en grund för bra sex. Det förutsätter att människor har respekt för varandra och att sexuella möten och
relationer är ömsesidiga och frivilliga. För att kunna njuta
behöver vi kunskap om vår egen kropp och vilka sexuella
handlingar vi gillar. Personer med funktionsnedsättning
kan behöva specifik kunskap om kroppen och stöd för



att kunna realisera sina sexuella önskningar och behov.
Många personer med funktionsnedsättning har lärt sig att
tala om och förhålla sig till sin sexualitet på ett sätt som
personer utan funktionsnedsättningar kan lära sig av.
Bra sex är också knutet till sexuell hälsa. Möjligheten att
skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter samt att människor kan välja sexuella
handlingar och identiteter utan att diskrimineras, är en
utgångspunkt för bra sex.
Människors sexuella praktik kan ta sig många olika uttryck. Normer i samhället gör det ibland svårt att förstå
andras preferenser och uppfattning om vad som är bra sex.
Oralsex är idag utbrett och accepterat, medan analsex kan
mötas av oro eller avståndstaganden. Andra exempel på
sexuella praktiker som ofta ifrågasätts är BDSM, ett samlingsbegrepp för bondage/disciplin, dominans/submission
(underkastelse), liksom sadomasochism och fetischism.
BDSM innebär att samtyckande vuxna gemensamt hittar
välbefinnande genom olika former av maktutbyten. Fetischism innebär att en specifik kroppsdel eller ett föremål
förstärker eller är en källa till välbefinnande. RFSU anser
att det som avgör om sexuella praktiker är bra sex är om
de är frivilliga, ömsesidiga och att de inblandade visar respekt för varandra.
Med kunskap, frivillighet och ömsesidighet kan sex bli
hur bra som helst. RFSU menar att det än idag finns
stora behov av sexualupplysning och samtal om sexualitet. I samtal ges möjlighet att reflektera över och diskutera
våra normer och värderingar. Genom att lyssna på andra
och diskutera kan vi öka vår förståelse och empati, och
lära oss hur sexualiteten kan bli en källa till njutning och
lust, utan att det begränsar, förminskar eller kränker andra
människor.

Kön
Att definiera vad kön är, är inte så enkelt som man kan
tro. En vanlig uppfattning är att biologiskt kön är det som
bestämmer vad som är en kvinna eller en man. Men tit-

tar vi närmare inser vi att det finns sociala förväntningar
kopplade till hur en kvinna och en man ska vara, föreställningar om vad som är typiskt kvinnligt och typiskt
manligt. Dessa föreställningar varierar i olika kulturer och
samhällen liksom genom historien. De har stor betydelse
för hur vi ser på oss själva och hur vi lever våra liv. De
formar och begränsar oss. De är även kopplade till makt.
Kvinnor som grupp har i regel lägre status och sämre möjligheter än män som grupp och det som uppfattas som
manligt är oftast högre värderat än det som uppfattas som
kvinnligt.
Hur det samhälle vi lever i och det sociala sammanhang vi
tillhör ser på kön påverkar vår sexualitet. I förväntningen
på att vi ska leva heterosexuellt finns en mängd föreställningar om hur kvinnor och män ska vara. Det styr vem
vi förväntas blir kär i, liksom när, om och hur vi har sex.
Killar förväntas till exempel bli kära och sexuellt intresserade i tjejer, inte i killar. Och män förväntas alltid vilja ha
sex och kunna prestera. Tjejer riskerar att få dåligt rykte
om de har många sexuella kontakter, men talar också om
risken att uppfattas som onormal och tråkig om de inte
har sex alls. Ibland förväntas kvinnor inte ha sex förrän de
gifter sig. Oskuldskrav, tvångsäktenskap och våld är förtryckande medel för att kontrollera kvinnors sexualitet.
Förtryck och våld i hederns namn drabbar i första hand
flickor och kvinnor men även pojkar och män.
Kön är, vid sidan av det biologiska och sociala, något självupplevt och en del av vår identitet. Vi upplever oss som
kvinnor eller som män. Eller som både och. Eller kanske
tycker vi att kön inte alls är viktigt för vår självbild. Transpersoner är ett samlingsbegrepp på människor vars könsidentitet eller könsuttryck inte överensstämmer med det
kön de ansågs ha vid sin födsel – alltid eller bara ibland.
Inom gruppen ryms bland annat transsexuella, som fysiskt vill korrigera sitt kön så att det överensstämmer med
det upplevda könet; transvestiter, som ibland eller alltid
klär sig i kläder som är typiska för det kön de själva inte
anses tillhöra; och transgenderister, som till exempel kan
ha en könsidentitet som ligger utanför de två etablerade

könen. RFSU betonar att alla människors könsuttryck
och självupplevda könsidentitet ska respekteras. Frihet att
vara ska omfatta alla.
RFSU anser att könsmönster som begränsar vår frihet att
vara, välja och njuta ska bekämpas. Köns- och sexualitetsmönster både upprätthålls och ifrågasätts av såväl flickor
och kvinnor samt av pojkar och män. För RFSU är det
viktigt att arbetet med att förändra diskriminerande normer och maktstrukturer kring kön och sexualitet inkluderar alla, oavsett kön. Vi ska kunna ha sex på våra villkor,
utan att fördömas. Och vi ska kunna avstå. Rätten att säga
nej till sex förutsätter rätten och möjligheten att säga ja.

Sexualiteten genom livet
Världshälsoorganisation WHO definierar sexualiteten på följande vis:
”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett
grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan
skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med
samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa
kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka
kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att
känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och
därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.”
RFSU tycker det är en bra definition.
Under ett helt liv hinner varje människas sexualitet gå igenom många olika faser. Barnets nyfikenhet följs vanligtvis
av tonåringens prövande och osäkerhet och den vuxna individens allt säkrare känsla för vad som är ett bra sexuellt



liv samt möjligheter till fortsatt utforskande. Under det
vuxna livet kommer många in i en ny fas om man väljer att skaffa barn. Småbarnsåren sätter upp nya villkor
för det sexuella samlivet och många upplever svårigheter
med att få samlivet att fungera på ett sätt man trivs med.
Att undvika slentrian i samlivet är ofta en utmaning för
människor som valt att leva i en fast, längre relation, men
många ser också mycket positivt på erfarenheten att ha
sex exklusivt med en person under lång tid. Som äldre i
vårt samhälle riskerar många människor att inte kunna
njuta av sexualiteten på det sätt de önskar längre. Kanske påverkar mediciner förmågan negativt, eller också är
det samhälleliga fördomar om äldres bristande sexuella
intresse som sätter upp hinder. RFSU verkar för att varje
människa under hela livet ska kunna njuta av sexualiteten
på det sätt som hon önskar.

Barns sexualitet

Att det finns ord att använda för att kunna prata med
varandra om sexualitet är nödvändigt. RFSU har länge
uppmärksammat det problematiska i att det saknats ett
självklart ord för flickors kön och har framgångsrikt arbetat för att flickors kön ska få ett namn: Snippa.
Barn behöver inte skyddas mot sin egen sexualitet utan
mot vuxna och ungdomar som inte respekterar gränserna.
För att barn ska utvecklas i sin sexualitet krävs att deras
sexuella gränser inte kränks. Ingen vuxen har rätt att trakassera, utnyttja eller på något sätt använda sig av barn på
sexuellt sätt. Även om ett barn gentemot en vuxen skulle
uppträda på ett sätt som kan tolkas som sexuellt är det
alltid den vuxnas ansvar att sätta gränser. Fortfarande är
mörkertalet stort vad gäller sexuella övergrepp mot barn
och unga. RFSU anser att staten, landstingen och kommunerna ska avsätta ekonomiskt stöd till offer och deras
anhöriga liksom till behandling av förövare.

Barn har en sexualitet och är förmögna till sexuella känslor
och kärlek. Vi människor föds till ett sexuellt liv. Under
barndomen kan det sexuella intresset ta sig olika uttryck,
med nyfikenhet på den egna kroppen och lust att utforska
den, lekar med sexuellt innehåll och onani. Barn har frågor och tankar kring sin sexualitet och kropp, och även
kring vuxnas. De lär sig så småningom vad omgivningen
accepterar, att sätta egna gränser och respektera andras.
Även om barndomens sexualitet skiljer sig i olika avseenden från vuxenlivets sexualitet, finns det ingen anledning
att tro att känslorna inte är starka. En positiv inställning
till barns sexualitet innebär att man inte skambelägger eller förringar barns uttryck för sexualitet. Vuxna har en särskild uppgift i att ge barns sexualitet goda utvecklingsvillkor.

Förskolan, skolan och fritidsverksamheter har stor betydelse för att skapa självkänsla och kunskaper i sexuella
frågor. Föräldrar, förskolepersonal och skolpersonal måste
få tillgång till metodisk kunskap i att samtala med barnen
om sex och samlevnad på barns villkor. Fler kvinnor än
män arbetar inom förskolan. RFSU efterlyser insatser för
att främja en balanserad könssammansättning bland förskolans personal.

Barns sexualitet ska i alla avseenden respekteras. Detta
innebär förutom frihet från kränkningar även att barn har
rätt att få svar på sina frågor och att utforska sin sexualitet
på egen hand. Det är viktigt att vuxna är tydliga och ärliga
när barn har frågor om kroppen eller sexualiteten. Det är
också viktigt att vuxna förhåller sig respektfullt och til�låtande till barns olika uttryck för kärlek och sexualitet.
Barn kan ha sexuella känslor för såväl personer av samma
som av annat kön.

•



RFSU vill
•

•
•

att ämnet barns sexualitet görs obligatoriskt i utbildningar för blivande förskolelärare och barnskötare,
samt att vidareutbildning i ämnet ges redan verksamma inom förskolan.
att staten, landstingen och kommunerna ska avsätta ekonomiskt stöd till barn som utsatts för sexuella övergrepp
och deras anhöriga liksom till behandling av förövare.
att barnavårdscentraler får i uppdrag att informera
alla föräldrar om barns sexuella utveckling samt barns
sätt att uttrycka sin sexualitet.
att insatser görs för att åstadkomma en mer balanserad
könssammansättning bland anställda inom förskolan.

•

att barns rättighet till sin sexualitet och kunskap om
den synliggörs och förtydligas i förskolans läroplan.

Tonåringars sexualitet
Tonårstiden är för många en händelserik och dynamisk
period. Det är en tid av identitetssökande och frigörelse,
och av funderingar kring kropp och själ. Behoven av stöd
och bekräftelse kan vara starka. Många finner en samhörighet med andra, i ständigt nya konstellationer och grupperingar, andra upplever en stark ensamhet, vilket kan
försätta självkänslan i gungning. Det är av största vikt att
ungdomar har tillgång till ungdomsmottagningar, skolkuratorer och fritidsgårdar för att tillgodose deras behov. En
insikt i kroppens möjligheter till lust liksom kunskap om
preventivmedel för att skydda sig mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner är förutsättningar
för att kunna njuta av sin sexualitet och utvecklas till en
medveten och självständig sexuell varelse.
Under tonåren blir människan sexuellt aktiv på ett nytt
sätt. De flesta flickor och pojkar blir mer medvetna om
sin onani, vilket innebär nya möjligheter att utveckla och
upptäcka kroppens möjligheter och den egna njutningen.
Det är också i tonåren som många människor för första
gången börjar fundera över sin sexuella identitet. Information om sexualitet får man av kamrater, föräldrar, lärare,
på ungdomsmottagningar, av organisationer som RFSU
och inte minst via internet. Insikt skapas när kunskaperna
prövas i verkligheten.
Många unga ser idag ungdomsmottagningarna som en
självklarhet när det gäller frågor som rör den egna personen. Även internet är idag en del av unga människors
liv, en arena där ens sociala liv allt oftare utspelar sig, där
ens kompisar finns och där ens första erfarenheter av relationer och sex kan äga rum. Fysiska gränser suddas ut
och möjligheterna är i princip obegränsade. Både pojkar
och flickor kan gynnas av möjligheterna att i lugn och
ro utforska sexualiteten och bejaka den, på egen hand eller tillsammans med andra. Samtidigt är internet en arena

som kan bidra till att människor, kanske särskilt unga
människor, får vara med om saker som de själva inte önskar. Internet har kommit att bli ett verktyg för personer
som försöker skapa förutsättningar för att förgripa sig på
barn och unga sexuellt. Därför har behovet av informations- och utbildningsinsatser om sexualitet och sexuella
kontakter för unga ökat ytterligare.
Det är tydligt att frågan om ungas sexualitet behandlas
olika beroende på om det handlar om flickor eller pojkar. Unga flickor kan få bestämda råd om att avstå från
sex. En del ungdomsmottagningar ser sig, på grund av
sexualbrottslagen och föräldrabalken, skyldiga att informera föräldrar om deras döttrar vill ha p-piller eller gör
abort. Få verkar oroa sig över unga pojkars sexualitet och
kondomanvändning. Flickor såväl som pojkar kan må bra
av en tidig sexuell debut, men såväl flickor som pojkar
kan också må dåligt och känna sig intvingade i något de
egentligen inte vill själva. Det är viktigt att samhället möter varje individ utan fördomar för att kunna ge rätt stöd.
Instanser som ungdomsmottagningar och skolor måste
också förhålla sig öppet till ungas sexuella läggning och/
eller identitet, könsuttryck och könsidentitet och inte ta
heterosexualiteten för given.
Förbudet att ha sex med personer under 15 år har tillkommit i syfte att skydda barn från vuxnas övergrepp.
Vuxna ska med all samhällets kraft hindras från att begå
övergrepp mot barn. Däremot ska unga under 15 år inte
hindras från att fatta beslut om sin egen sexualitet. Sexualbrottslagstiftningen skärptes 2005 och brottet ”våldtäkt
mot barn” infördes, vilket innebär att samlag och andra
sexuella handlingar mot barn under 15 år alltid är våldtäkt, oavsett barnets samtycke. Enligt förarbetena skall
undantag göras då personer befinner sig i nära ålder och
relationen är frivillig, till exempel om en part är 16 år och
den andra 14. RFSU:s uppfattning är att lagen lett till
osäkerhet bland vuxna och unga själva om vad som gäller.
RFSU önskar därför en utredning om tillämpningen av
lagen vad gäller åldersgränser.



Fortfarande ser det sexuella utrymmet olika ut för killar
och tjejer och skillnaderna är också stora vad gäller det
utrymme och de möjligheter som homo- och bisexuella
ungdomar får jämfört med heterosexuella ungdomar.
Unga transpersoner har ännu svårare att hitta förebilder,
arenor och möjligheter att vara sig själva. Begränsningarna hänger samman med de traditionella könsrollerna
och föreställningar om sexuell läggning och identitet,
könsuttryck och könsidentitet. Det finns osynliga regler
som beskriver vad unga får och inte får göra. Ungdomarna
själva bidrar till att definiera och upprätthålla de sexuella
utrymmena, även om det ofta sker omedvetet. Man skulle
kunna säga att föreställningar om ”horan”, ”playern” och
”bögen” sätter ramarna för tjejernas och killarnas sexuella
utrymme. Sexuella övergrepp, diskriminering och trakasserier inskränker möjligheterna och kränker viljan att själv
få bestämma över sitt sexuella liv. En fördömande inställning till sexuella variationer och sätt att vara är också ett
hinder för människans möjligheter att utforska sexualiteten och att förstå sig själv.

RFSU vill
•
•
•

att stat, kommun och landsting ska avsätta medel så att
alla tjejer och killar får tillgång till en ungdomsmottagning i sin närhet och att verksamheten säkerställs.
att sexualbrottslagens tillämpning vad gäller åldersgränser utreds och att innebörden i 15-årsgränsen för
sexuell självbestämmanderätt därmed klargörs.
att en ung kvinna som söker sig till en ungdomsmottagning för att erhålla p-piller eller abort inte ska riskera att föräldrar informeras mot hennes vilja, utan
erbjudas stöd om hon så önskar.

Vuxnas och äldres sexualitet

Som vuxen händer ofta mycket i människors liv. I vissa
fall sätts sexualiteten åt sidan, t ex när någon bildar familj.
Att ta nya sexuella kontakter eller initiativ kan upplevas
svårt. Samtidigt är samhällets förväntningar på hur man
bör leva starka och detta påverkar inte bara barn och unga
utan också vuxna, som också kan uppleva det svårt att till
exempel inleda en relation med någon av samma kön om
man tidigare levt heterosexuellt.
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Sexualiteten har för många en stor betydelse för välbefinnandet även under de senare åren i livet och många lever
sexuellt tillfreds i de högre åldrarna. Andra ger upp sitt
sexuella liv av olika skäl, förlust av en partner kan göra att
både lust och tillfälle till sex försvinner. Medicinska skäl,
som läkemedelsbehandling och åldersrelaterade sjukdomar, kan starkt påverka lust och förmåga och därmed utgöra hinder för att kunna uttrycka sin sexualitet och njuta.
Information och kunskap om hur medicinsk behandling
påverkar sexualiteten är viktig men ges inte alltid till äldre.
Inte sällan spelar egna och andras fördomar om hur man
bör se ut, bete sig eller vara en stor roll och stereotypa
tankesätt kring könsroller och sexualitet eller bristande
självkänsla kan utgöra hinder för sexuella upplevelser. Det
är viktigt att samhället till fullo inkluderar hbt-personer
i alla livets skeden och förstår att också äldre människor
kan ha olika sexuella erfarenheter och behov.
Vårt samhälle har ofta en problematiserande inställning
i sexuella frågor. Sexualupplysningen inriktar sig på att
försöka motverka de negativa konsekvenser som kan följa
av sex och har länge försummat att ge sexualiteten som
känsla och upplevelse ett egenvärde i information och
upplysning. RFSU anser att även vuxna och äldre behöver
sexualupplysning som utgår ifrån att sexualiteten har ett
värde i sig. I livets olika skeden kan människor behöva
stöd i att upptäcka sin kropp igen eller bryta upp från
givna sexuella mönster till något som passar bättre. RFSU
strävar mot att alla, oavsett ålder, ska ha möjlighet att njuta fritt av sin sexualitet, utan att hämmas av samhälleliga
konventioner eller fördomar.

RFSU vill
•
•
•

att resurser satsas på forskning som uppmärksammar
sexualitetens betydelse under ålderdomen.
att samhället skapar förutsättningar för äldre att
kunna uttrycka sin sexualitet på samma villkor som
andra, till exempel i äldreboenden.
att sexuella hjälpmedel och läkemedel ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.

Sexualupplysning och
förebyggande arbete
Ett långsiktigt och brett förebyggande arbete mot
oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner
inklusive hiv är en förutsättning för att RFSU:s friheter
att vara, välja och njuta uppnås. För RFSU har sexualupplysning alltid varit ett av de viktigaste arbetsområdena.
Sexualupplysning är ett brett begrepp som handlar om att
belysa olika delar av området sexualitet. För unga spelar
skolan en avgörande roll men upplysning sker också i till
exempel media, i reklam, via internet och samtal mellan människor. Den diskussion som förs i samhället, inte
minst i media, om sexualitet handlar ofta om sexualitetens
negativa sidor. Sexualiteten som en positiv kraft i människor liv får en mindre plats. Det är en utmaning att skapa
forum för samtal och kunskapsförmedling om sexualitet.
Ett forum är sexualundervisningen, ett annat klinisk rådgivning på ungdomsmottagningar.
Sexualupplysning och sexualundervisningen i skolan är
centrala delar i samhällets hälsofrämjande och förebyggande arbete. För en effektiv prevention krävs forskning
och kunskap om människors sexuella beteende liksom attityder och värderingar. Dessutom krävs tillgång till säkra
preventivmedel och kondomer. Stat, kommun och landsting har ett avgörande ansvar för förebyggandet av oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner, diskriminering och sexuellt våld. Myndigheter bör samarbeta
med frivilligorganisationer vilka i det preventiva arbetet
ofta har en nyckelroll i att nå ut till målgrupper samt definiera behov och metoder.

Sexualundervisning för unga
För RFSU är bra sexualundervisning i skolan ett av de
viktiga kraven. Skolans uppgift är att ge kunskap, möjlighet att reflektera och analysera och diskutera normer
och värderingar om sexualitet och samlevnad. RFSU anser att sexualundervisningen ska vara bred och innehålla

samtal om kroppen och dess möjligheter till lust, relationer, genus, sexuell läggning, värderingar och samhällets
sexualsyn. Sex- och samlevnadsundervisningen handlar
också om att skapa förmågan att bedöma och undvika
sexualitetens risker, liksom att träna sig i att fatta egna
beslut. Undervisningen skapar möjligheter för eleverna att
bli klara över sina ”ja” och ”nej” till sex och att få definiera
sin sexualitet och dess uttryck. Då kan undervisningen bidra till att bekräfta unga människors rätt till sin sexualitet
och sexuella frihet och ge dem styrka att sätta sina egna
gränser.
Undersökningar om sexualundervisningens kvalitet i
Sverige visar att den är mycket ojämn. Fortfarande har
sexualundervisningen i många skolor alltför starkt fokus
på biologi och sexuellt överförbara infektioner, medan
elever efterfrågar mer kunskap om relationer samt fler
diskussioner. Trots att lärare, enligt läroplanen, förväntas
undervisa i kunskapsområdet sexualitet och samlevnad är
ämnet ännu inte obligatoriskt på lärarhögskolorna. RFSU
arbetar för att sex- och samlevnadsämnet ska ingå i varje
lärares grundutbildning.
Skolan har inte rätt att fördöma elevers sätt att uttrycka
sin sexualitet så länge det inte är uttryck som kränker någon. Därför måste också skolan i samarbete med eleverna
och föräldrar ta ställning mot det som kränker unga i sökande efter sexuell identitet. Skolan ska även i undervisningen skildra olika sexuella läggningar och könsuttryck
samt olika sätt att förhålla sig till könsidentitet. Miljön på
skolan ska göra det möjligt att vara den man är. Hela utbildningsväsendet, från förskola till högskola, ska bemöta
och påverka negativa attityder samt garantera ett heltäckande skydd mot diskriminerande behandling av elever
och studenter.
RFSU anser att det är viktigt att forskning inom området
sex- och samlevnadsundervisning bedrivs samt att kompetensutvecklingen i skolorna främjas, och att det därför
måste finnas tillgång till fortbildning, metodutveckling,
handledning och materialstöd. En möjlighet är att inrätta
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regionala resurs- och kunskapscenter för att utveckla sexoch samlevnadsundervisning och sexualupplysning samt
att följa den forskning som bedrivs både internationellt
och nationellt.

Sexualupplysning utanför.
grund- och gymnasieskolan
Förståelsen för olika synsätt på sexualitet är nödvändig för
att förstå det samhälle vi lever i och för att aktivt kunna
delta i och påverka det. Många som invandrat som vuxna
har fått begränsad sexualupplysning i sitt ursprungsland.
Många av dem har dessutom barn som i skolan får sexoch samlevnadsundervisning, och behöver kunskap för att
kunna bemöta eller förstå barnens frågor eller synsätt. Det
svenska samhället måste stärka sina insatser för att upplysa och samtala med nyanlända flyktingar och människor som i vuxen ålder invandrat till Sverige om sexualitet
och samlevnad. Detta bör inkludera vilka rättigheter och
skyldigheter boende i Sverige har beträffande sexuell och
reproduktiv hälsa, för att de ska kunna öka sina möjligheter i vardagen och förstå sin omvärld.
Personer med funktionsnedsättning har rätt att, på samma villkor som alla andra, garanteras kunskaper och ges
möjligheter till en förståelse av den egna sexualiteten och
hur den kan uttryckas. RFSU anser att informations- och
studiematerial om sexualitet ska tas fram för personer med
olika typer av funktionsnedsättningar, samt att sexuella
hjälpmedel utformas för dem som efterfrågar sådana. Det
är också viktigt att yrkesgrupper som arbetar med personer med funktionsnedsättningar får tillräcklig kunskap
om sexualitet för att kunna hjälpa sina brukare på bästa sätt.

RFSU vill
•
•
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att kurser i ämnet sex och samlevnad ska bli obligatoriska på alla lärarutbildningar och att yrkesverksamma
lärare får kontinuerlig fortbildning inom området.
att den obligatoriska undervisningen i ämnet sex och
samlevnad garanteras för alla elever i grundskolan
och gymnasiet.

•
•

•
•
•

att resurser satsas på forskning inom området sex- och
samlevnadsundervisning.
att resurser för upplysning om sexualitet och samlevnad till nyanlända flyktingar och invandrade ökas och
att ämnet sex och samlevnad blir ett obligatoriskt moment i utbildningar i svenska för invandrare (SFI).
att informations- och studiematerial om funktionsnedsättningar och sexualitet tas fram.
att sexualvaneundersökningar görs återkommande.
att preventivmedel subventioneras och att akut p-pillret
skall vara gratis och lättillgängligt för alla.

Samlevnad
Att mötas och älska skapar mening och sammanhang.
Friheten att välja med vem eller vilka man vill leva sitt liv
är en grundläggande del i RFSU:s vision om de sexuella
fri- och rättigheterna. Människors val ser mycket olika ut
och kan skifta genom livet. En del föredrar singellivet,
vissa väljer att ha flera parallella relationer medan många
söker efter och lever i längre förhållandet med en och
samma partner.
Ingen av dessa samlevnadsformer är bättre än den andra och
det är inte samhällets uppgift att sanktionera någon samlevnadsform framför en annan. RFSU stödjer en könsneutral
äktenskapslagstiftning eftersom samkönade och olikkönade
par då görs lika inför lagen. RFSU:s grunduppfattning är
att vigsel bör ske genom en civilrättslig registrering. Detta
är den enda rimliga ordningen i ett modernt samhälle där
kyrka och stat har skiljts åt. Möjligheten att ingå civilrättslig
registrering som omfattar fler än två personer bör utredas.
Samlevnad handlar dock inte bara om fria val, avtal, rättigheter och juridik. Många människor lever sina liv i en
ofrivillig ensamhet och har svårt att hitta en partner. Ungdomar i starkt patriarkala familjer kan tvingas ingå arrangerade äktenskap. En del personer stannar i destruktiva relationer där det förekommer misshandel och övergrepp.

Den vanligt förekommande idealbilden av tvåsamhet och
livslång kärlek som inkluderar barn och förutsätter heterosexualitet kan kännas både tvingande och främmande
för dem som vill leva sitt liv på andra sätt.
Att leva, umgås och älska tillsammans är inte alltid särskilt
enkelt. Ibland är problemen av en sådan art att man bestämmer sig för att gå skilda vägar. Men lika ofta vill man
stärka eller reparera sin relation. Ibland behöver man hjälp
för att lösa relationsproblemen och väljer då att söka hjälp.
Det är av stor vikt att de som söker hjälp får detta så fort
som möjligt, innan problemen blir oöverstigliga, samt att
stödet är anpassat till den samlevnadsform man valt.
RFSU anser att ungdomsmottagningar, sexologiska mottagningar och familjerådgivningar ska ges mer resurser och
att väntetiderna för konsultation ska vara korta. RFSU vill
även se en ökad kompetens hos familjerådgivare och terapeuter om mindre vanliga samlevnadsformer.

RFSU vill
•
•
•
•
•

att samhället inte sanktionerar värderar någon samlevnadsform framför en högre än någon annan.
att äktenskapet snarast görs könsneutralt och den till
samfund delegerade vigselrätten avskaffas till förmån
för civilrättslig registrering.
att möjligheten för fler än två personer att ingå civilrättslig registrering utreds.
att ungdomsmottagningar, sexologiska mottagningar
och familjerådgivningen byggs ut så att väntetider
minimeras.
att en sexologisk utbildning krävs för kompetens som
sexualrådgivare och familjerådgivare.

Föräldraskap
Att vänta barn kan vara något efterlängtat och planerat.
En graviditet kan också komma som en överraskning eller orsaka svårigheter och problem. Om kvinnan väljer att
fullfölja graviditeten, och den fortlöper utan komplikationer, föds ett eller flera barn till världen. Nyblivna föräldrar, eventuella syskon, släktingar och vänner är del i ett
omtumlande skeende som förändrar deras livssituation i
grunden och förhoppningsvis skapar glädje, samhörighet
och reservationslös kärlek till en ny liten människa.
Även en välkommen graviditet, eller ett välkommet adopterat barn, skapar oro och ett stort antal frågor om kroppen, samlivet och sexualiteten. För en del innebär föräldraskapet ett minskat intresse för sex. Det kan kännas
obehagligt efter en komplicerad förlossning eller vara svårt
att hinna med när barnet väl är en del av vardagen. Det
är viktigt att alla inblandade parter får möjlighet att prata
om sin situation och känner sig sedda och bekräftade.
Det är även viktigt att blivande föräldrar får stöd och information som leder till att de i större utsträckning delar
på föräldraledigheten och att alla parter blir aktiva i sitt
föräldraskap. Föräldrautbildningar bör ta upp frågor om
jämställdhet, genus och sexualitet samt informera på ett
sådant sätt att alla, oavsett samlevnadsform, ursprung och
livssituation känner igen sig och kan ta till sig informationen.
Barn föds och blir till i många olika sammanhang och familjebildningar. De föds av ensamstående mammor, tas
om hand av ensamstående pappor, av en mamma och en
pappa, av två mammor och en pappa, två pappor och en
mamma eller två mammor och två pappor. Barn adopteras, växer upp i storfamiljer och har bonusmammor, bonuspappor och extrasyskon.
Under en längre tid har kärnfamiljen, idealiskt beskriven
som ett sammanboende, gift par av olika kön, förenade i
en heterosexuell kärleksrelation, varit den enda juridiskt
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och socialt accepterade familjeformen. Idag vet vi bättre
och denna kunskap har äntligen börjat återspeglas i lagstiftning och i samhällets syn på föräldraskap.
Samkönade och olikkönade par är numera nästan lika inför lagen, men det finns ännu saker kvar att kämpa för.
Samkönade kvinnliga par har fortfarande inte samma
tillgång som olikkönade par att genomföra assisterad befruktning. Ensamstående kvinnor har varken möjlighet
till äggdonation eller insemination och samkönade pars
möjlighet att adoptera är, trots förbättrad lagstiftning,
fortfarande starkt begränsad.
RFSU anser att ingen familjebildning är bättre än någon
annan. Det är av grundläggande vikt att alla samlevnadsformer som inrymmer barn ges lika värde, status och förutsättningar att ge dessa barn en bra start i livet. RFSU
vill öppna möjligheten till att fler än två ska kunna bli
vårdnadshavare till ett barn.
Men föräldraskap är inte alltid självklart. Att vilja men
inte kunna få barn är ofta förknippat med sorg och försämrad livskvalitet. Sexlivet riskerar att bli prestationsinriktat och enbart kretsa kring att försöka bli gravid. Kan
man inte få barn ska möjlighet finnas att få hjälp med
detta, oavsett om problemet är medicinskt eller socialt.
RFSU anser att alla ska ha samma möjligheter till denna
hjälp, till exempel assisterad befruktning, adoption eller
fertilitetsbehandling.

RFSU vill
•
•
•
•
•
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att ensamstående kvinnor ska få möjlighet till
assisterad befruktning.
att insatser görs för att öka samkönade pars
möjlighet att adoptera barn.
att samkönade par ska få samma möjlighet som
olikkönade par att i praktiken genomföra assisterad
befruktning.
att möjligheten för ett barn att ha fler än två
vårdnadshavare utreds.
att föräldrautbildningar anpassas till att omfatta alla
samlevnadsformer och innehåller information om
jämställdhet, genus och sexualitet.

Rätten till abort
Kvinnors rätt att själva bestämma om de ska föda
eller inte är grundläggande för friheten att välja sätt att
leva. Den abortlag som infördes 1975 ger kvinnan rätt till
abort, utan att uppge skäl, till och med vecka 18. Därefter
får hon göra abort endast om ”synnerliga skäl” föreligger
och det är Socialstyrelsens rättsliga råd som beslutar om
aborten får genomföras. Ingen abort får utföras om fostret kan överleva utanför livmodern. Idag är denna gräns i
praktiken vecka 22. En överväldigande majoritet av alla
aborter genomförs före den tolfte graviditetsveckan. Andelen aborter som utförs efter vecka 18 har legat under en
procent sedan 1975.
Den svenska abortlagen har idag ett starkt stöd. Till exempel står alla nuvarande riksdagspartier bakom lagen. Men i
abortdebatten hörs också röster som ifrågasätter kvinnors
förmåga att fatta genomtänkta beslut eller som skuldbelägger kvinnor som gör abort.
Idag erbjuds varje kvinna som gör abort stödsamtal före
och efter ingreppet. Vi anser det viktigt att möjlighet till
samtal finns liksom att dessa sker frivilligt och utifrån
kvinnans önskemål.
RFSU kommer att fortsätta värna om den nu gällande
abortlagstiftningen som betonar att beslutet att avbryta en
graviditet är kvinnans eget. RFSU säger nej till införandet
av en samvetsklausul för sjukvårdspersonal under utbildning och i yrkesutövning. RFSU motsätter sig rutinmässiga begravningsceremonier av legalt aborterade foster.
Abort kan göras genom ett kirurgiskt ingrepp eller med
hjälp av läkemedel, så kallad medicinsk abort. Den medicinska aborten måste göras tidigt under graviditeten. För
att öka kvinnors lagliga rätt och möjlighet att välja abortmetod vill RFSU att barnmorskor ska få utbildning så att
de kan handlägga hela förloppet vid medicinska aborter,
och därigenom bidra till att korta ned landets abortköer.

Abort görs i regel på sjukhus men allt fler kvinnor kan
idag välja att, i kontakt med hälso- och sjukvården, avsluta medicinsk abort i hemmet. RFSU vill att alla kvinnor
ska kunna erbjudas denna möjlighet.
I samband med att den nu gällande abortlagen infördes
satsades resurser på att förebygga oönskade graviditeter.
För en effektivare prevention krävs ytterligare resurser till
information, upplysning, forskning och metodutveckling.

RFSU vill
•
•
•
•
•
•

att kvinnors rätt att själva fatta beslut om abort till och
med vecka 18 fortsatt garanteras i svensk lagstiftning.
att staten, landstingen och kommunerna satsar större
resurser på att förebygga oönskade graviditeter.
att information om abort och abortlagen garanteras i
skolans sexualundervisning.
att kvinnors rätt att välja abortmetod säkerställs.
att kvinnor ska kunna erbjudas att avsluta medicinsk
abort i hemmet.
att barnmorskor får adekvat utbildning för handläggning av hela förloppet vid medicinska aborter.

Pornografi
Så länge människan har varit en kulturell varelse, har
hon i text och bild beskrivit sexuella handlingar. Det är
en del av vår sexuella frihet att välja hur och om vi vill
uppleva sexuella skildringar i text och bild. Pornografi,
eller porr, är i första hand sexuella skildringar vars syfte
är att göra betraktaren upphetsad. Pornografin är fiktion,
dramatiserade fantasier, där sexualiteten är tagen ur sitt
sammanhang. Under en lång tid har den kommersiella
pornografin varit inriktad på att tillfredsställa en manlig
publik. Det har skett på ett ofta enformigt och könsstereotypt sätt. Det är viktigt att människor ges tillfälle och
utrymme att diskutera den pornografi de kommer i kontakt med. Eftersom många stöter på pornografi innan de

känner en trygghet i sin egen sexualitet är det viktigt att
kunna problematisera de bilder av sexualitet, makt, manligt/kvinnligt och lust som förmedlas.
I och med att internet blir ett allt viktigare forum för pornografin ökar mångfalden. Det blir lättare att både marknadsföra och hitta mer varierad pornografi. Det finns en större
variation i kroppsideal, åldersförhållanden och könsroller
än vad som tidigare funnits i pornografin i videobutiken.
Detta är en huvudsakligen positiv utveckling. Baksidan av
teknikutvecklingen är att det är lättare att anonymt sprida
pornografi som har tillkommit på ett olagligt sätt där människor tar skada. RFSU tar avstånd ifrån den pornografi
där medverkan sker under tvång eller där de inblandade på
något annat sätt far illa. Med en mer öppen samhällsdiskussion om pornografin väcks också kravet på att pornografin
ska produceras på ett etiskt hållbart sätt. En möjlig metod
för att uppnå detta är att införa någon form av granskning
av pornografins produktionsförhållanden.
RFSU stödjer förbudet mot barnpornografi. Nuvarande
18-årsgräns för medverkan i visuell pornografi bör behållas. Forskningsinsatser bör intensifieras med fokus på hur
användandet av barnpornografi kan minskas. Här behövs
ytterligare metoder för preventivt arbete och ökade möjligheter till behandling för de som använder barnpornografi.

RFSU vill
•
•
•
•

att samtal om pornografi är en självklar del i skolans
sexualundervisning.
att ökat stöd ges till forskning om hur pornografi påverkar människors sexualitet.
att insatser görs för att utreda hur en granskning av
pornografins produktionsförhållanden kan gå till.
att samhället ökar sina insatser för att stoppa produktion, spridning och användning av barnpornografi.
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Sexualitet och våld
En av RFSU:s mest centrala målsättningar är att alla
människor ska kunna uppleva sexuell integritet, självkänsla och välbefinnande i alla faser av livet, oavsett kön, sexualitet, ursprung, funktionalitet och sammanhang. Idag är
vi långt ifrån detta mål. Människors frihet att vara, välja
och njuta begränsas dagligen, både genom strukturell diskriminering och genom våldshandlingar och övergrepp.
Våldtäkter, misshandel, våld i hederns namn, hatbrott,
sexuella övergrepp och trakasserier är oacceptabla hinder
i denna strävan.
Våld kopplat till sexualitet används för att kontrollera,
straffa, agera ut hat och bekräfta tillhörighet, till att hålla
andra i schack, både inom familjen och i samhället. Våldet utförs oftast av män och riktas oftast mot kvinnor
och barn, men även mot män. Orsakerna är flera till att
en man utövar våld och förföljer eller förgriper sig sexuellt på andra. RFSU:s klinik har lång erfarenhet både av
omhändertagande av våldtäktsoffer och av behandling av
förövare.

Sexuellt våld
Våldtäkt, sexuellt tvång och utnyttjande handlar i första hand
om makt och är ett omfattande samhällsproblem som på flera
håll i världen har nått epidemiska proportioner. I krig används
våldtäkten systematiskt som ett både konkret och symboliskt
förtryck av en hel folkgrupp och används som medel för etnisk
rensning. I Sverige liksom i andra länder utförs de flesta övergreppen av en närstående eller bekant. Överfallsvåldtäkter utgör en liten del av alla våldtäkter. Rädslan för att bli våldtagen
är dock en realitet för många kvinnor och begränsar kvinnors
liv, handlingsutrymme och rörelsefrihet.
Våldtäkt är på ett strukturellt plan ett mansproblem. Det
faktum att det stora flertalet förövare är män och det stora
flertalet utsatta är kvinnor förringar inte allvaret i de våldtäkter där offer och förövare är av samma kön, eller de fall
då förövaren är en kvinna och den utsatte en man.
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RFSU anser att sexualbrottslagstiftningen kontinuerligt
måste följas upp och att rättsväsendets olika aktörer måste
utbildas i frågor om sexuella övergrepp. Metoder måste säkerställas för att fler våldtagna ska våga eller kunna anmäla,
för att säkerställa bevis men även förhindra att förövaren
återfaller i sitt beteende. Att enbart sträva efter fler dömda
förövare går inte till roten med problemet. RFSU vill särskilt understryka vikten av förebyggande arbete i denna
fråga. Det är av grundläggande betydelse att skolan erbjuder diskussioner om maskulinitet, respekt för sina egna och
andras gränser och att ett nej till att ha sex alltid är ett nej.

Våld i nära relationer

Sexuellt våld samt fysiska och psykiska övergrepp som förekommer inom nära relationer är en kränkning av den personliga integriteten och självbestämmandet. Det är alltid
förövaren som bär ansvaret för dessa handlingar. Sexuellt
våld och övergrepp förekommer både i olikkönade och i
samkönade relationer och följer liknande mönster, oavsett
sammanhang. Övergreppen är ofta systematiska, upptrappande och kombineras i regel med hot och utövande av
kontroll, varvat med att förövaren visar ånger, kärleksfullhet och ber om förlåtelse. Oavsett sammanhang innebär
övergreppen alltid den enes makt över den andra.
Jourverksamhet för våldsutsatta i nära relationer behövs
därför i hela landet och bör bekostas med allmänna medel. RFSU kräver samma ansvar från kommunerna när det
kommer till våld i samkönade relationer och för de män
som utsätts för övergrepp och våld av en kvinna.

Hatbrott

Människor utsätts fortfarande för trakasserier, våld och
hot enbart på grund av sin sexuella läggning. Det kan vara
såväl spontana som noggrant planerade brott, som begås
i syfte att kränka, skada eller döda. Det som definierar ett
hatbrott är att offret utsätts för det just på grund av till
exempel sin sexuella läggning, sin etnicitet eller sin trosuppfattning – inte vilken typ av brott det är. De senaste
åren har antalet anmälda hatbrott ökat. Det allra vanligaste hatbrottet är ofredande och olaga hot.

I svensk lagstiftning inkluderas inte uttryckligen de som
utsätts för hatbrottsliknande brott på grund av till exempel
kön, könsidentitet, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Men dessa grupper kan förstås utsättas för samma
typ av brott som utförs av samma anledningar ändå.
En stor orsak till dessa brott står enligt RFSU:s mening
att finna i de normer som reglerar vad som är normalt
när det gäller till exempel sexuell läggning. Dessa normer
påverkar alla som lever i ett samhälle. De flesta som gör sig
skyldiga till ett hatbrott tillhör inte heller någon extrem
gruppering eller har någon uttalad ideologisk anledning
till att utsätta sitt offer för brottet. Det rör sig ofta om
arbetskamrater och grannar som inte accepterar att någon
har en relation med någon av samma kön och därför till
exempel trakasserar eller hotar.
Hatbrotten och deras orsaker måste utmanas, ifrågasättas
och motarbetas med kraft och engagemang. RFSU välkomnar de satsningar som på senare år gjorts inom polisen och vill att verksamheter med specialkompetens inom
området, som till exempel den hatbrottsjour som nu finns
i Stockholm, ska finnas över hela landet.

Våld och sexuella övergrepp mot barn

Ingen vuxen har rätt att trakassera, utnyttja eller på något sätt använda sig av barn på ett sexuellt sätt. Fortfarande är mörkertalet stort vad gäller sexuella övergrepp
mot barn och unga. RFSU anser att regering, kommuner
och landsting ska uppmärksamma sexuellt utnyttjande
av barn, förebygga brotten bland annat genom en god
sexualundervisning i skolan, adekvat stöd till offren och
deras anhöriga samt genom ökade resurser till behandling
av förövare. RFSU anser vidare att skolor ska ha en beredskap för att hantera den kris som uppstår när en elev
blir utsatt för sexualbrott. Skolan måste här kunna vara
ett viktigt stöd.
Bekämpandet av produktionen och distributionen av
barnpornografi måste ges mer resurser. Forskningsinsatser
bör intensifieras med fokus på hur användandet av barn-

pornografi kan minskas. Här behövs ytterligare metoder
för preventivt arbete och ökade möjligheter till behandling för de som begår övergreppen.
Könsstympning av flickor och kvinnor är sedan många år
förbjudet enligt svensk lag. Omskärelse av pojkar är däremot tillåtet. RFSU tar bestämt avstånd från alla former av
könsstympning och omskärelse av barn då dessa ingrepp
kränker individens rätt till självbestämmande och sexuell
integritet.

Förtryck och våld i hederns namn
Förtryck och våld i hederns namn innebär att individer
bestraffas när en grupps heder eller sociala status uppfattas
som hotad. Det förekommer i olika grupper och det finns
likheter med våld i nära relationer. I båda fallen är synen
på kvinnors och mäns sexualitet, samt makt och kontroll
centralt för att förstå våldets struktur och mekanismer.
Våld och förtryck i hederns namn kännetecknas av att familjens eller gruppens rykte och anseende anses vara beroende av flickors och kvinnors beteende. Till exempel står
ofta val av partner och föreställningar om flickors oskuld
i fokus. Förtryck och våld i hederns namn drabbar även
pojkar och män som bryter mot familjens eller gruppens
förväntningar på hur män ska vara. Homo- och bisexuella
kvinnor och män, samt transpersoner kan drabbas när de
inte lever upp till gällande normer för kön och sexualitet.
Förtryck och våld i hederns namn har ofta en kollektiv karaktär och är många gånger sanktionerat av familjen och
den närmaste omgivningen. Det kan finnas flera förövare
av båda könen. Förtrycket är mer eller mindre uttalat och
syftar till att kontrollera framförallt flickors och kvinnors
sexualitet och möjlighet att välja sitt eget sätt att leva. Den
yttersta formen av förtrycket är mord.
Samhället måste vidta kraftiga åtgärder mot förtryck och
våld i hederns namn. För att ytterligare öka kunskaper och
beredskap att möta offer utsatta för förtryck och våld i
hederns namn behöver kommuner, landsting och staten
avsätta resurser och fortsätta med utbildningsinsatserna.
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Trots att det finns likheter med våld i nära relationer är
det viktigt att uppmärksamma skillnaderna för att kunna
bemöta problematiken på rätt sätt. Polis och socialtjänst
behöver specifik kunskap om våld och förtryck i hederns
namn och särskilda rutiner är nödvändiga vid riskbedömningar och vid bedömningar av vilka stödinsatser som bör
ges till den utsatta personen.

Anhöriga till sexualbrottsoffer
RFSU:s erfarenheter visar att anhöriga till sexualbrottsoffer också kan hamna i en kris och att deras egna reaktioner
kan ta över. Om anhöriga inte får det stöd de behöver kan
de bli oförmögna att hjälpa den utsatta. Det är vanligt att
anhöriga anser att det inte är någon idé att anmäla och det
påverkar naturligtvis offrets anmälningsbenägenhet.
RFSU anser att det är samhällets ansvar att förebygga,
upptäcka och beivra våld kopplat till sexualitet, våld i
nära relationer, sexuella övergrepp på barn, hedersrelaterat
våld och hatbrott. Samhället har även ansvar att ge stöd
och behandling till offren och deras anhöriga. RFSU anser
även att samhället ska erbjuda behandling till förövare och
att behandling ska vara obligatorisk för dömda förövare.
Att erbjuda förövaren behandling är inte ett sätt att ursäkta våldet eller övergreppet utan en möjlighet att förebygga
återfall. RFSU kräver att denna verksamhet bekostas med
offentliga medel.
Betydelsen av behandling av personer inom och utom
Kriminalvården som begår sexuella övergrepp har uppmärksammats under senare år. Det är positivt, men mer
ekonomiska resurser till behandling behövs. Likaså måste
kunskapen om vilka metoder som faktiskt har effekt öka.
Detta gäller verksamhet som bedrivs inom offentlig sektor, men är också viktigt för enskilda organisationer som
behandlar gärningsmän. Utvärdering, uppföljning och
utveckling av metoder som syftar till att stödja offer för
sexuellt våld, deras barn och andra anhöriga är en likaså
angelägen fråga för RFSU.
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RFSU vill
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

att berörda myndigheter vidareutvecklar metoder för
att förebygga, upptäcka och beivra sexualbrott.
att kommunerna tar sitt ansvar för att personer som
misshandlats i nära relationer, oavsett kön och sexuell läggning, utsatts för förtryck och våld i hederns
namn eller sexuella övergrepp, får kvalificerad och
omedelbar hjälp och att verksamheten bekostas med
offentliga medel.
att stödet till sexualbrottsoffer utökas för att de ska
kunna ta beslutet att anmäla och gå igenom rättsprocessen.
att personal inom rättsväsendet, vården och socialtjänsten utbildas i frågor om våld och sexualitet i
syfte att både upptäcka övergrepp, beivra samt att ge
stöd och behandling.
att polisen etablerar hatbrottsjourer i hela landet.
att utbildningsinsatser om förtryck och våld i hederns
namn fortsatt genomförs av relevant personal inom
kommuner, landsting och statliga myndigheter.
att stat, kommun och landsting avsätter tillräckliga
resurser för behandling av sexualbrottsdömda och för
att fånga upp personer som själva upplever att de befinner sig i riskzonen för att begå övergrepp mot barn
och vuxna.
att omskärelse och könsstympning av barn inte ska
få förekomma.
att verksamheter som särskilt syftar till att uppmärksamma och stödja barn som lever i familjer där våld
och sexuella övergrepp förekommer ges ekonomiska resurser att utveckla metoder för bemötande av barnen.
att resurser ska avsättas för stöd till anhöriga till personer som utsatts för sexuellt våld.
att skolor får resurser att ta upp och analysera olika
formar av våld med kopplingar till sexualitet och diskutera hur detta våld kan motverkas.

Prostitution
Prostitution är försäljning av tillfälliga sexuella tjänster som oftast innefattar någon form av sexuell fysisk kontakt i utbyte mot pengar. Försäljning och köp av sex görs
av både kvinnor, män och transpersoner från olika sociala
sammanhang, klasser och ursprung. Män säljer sex till andra män och både kvinnor och män reser utomlands för
att köpa sex i fattigare länder. Den vanligaste rollfördelningen inom prostitutionen är dock att det är mannen
som köper och kvinnan som säljer.
För att förstå prostitutionen som fenomen, och därigenom kunna agera mot dess negativa konsekvenser, krävs
ett helhetsperspektiv. Ett sådant perspektiv måste inkludera aktuell forskning och strukturella analyser likaväl
som individuella perspektiv. En medvetenhet om hur olika maktordningar samspelar och påverkar varandra måste
kopplas till praktiska erfarenheter från socialt, preventivt,
kliniskt och internationellt arbete.
Utifrån dessa förutsättningar anser RFSU att stora delar
av prostitutionen inte är förenlig med ett jämställt samhälle. Därmed inte sagt att det inom prostitutionen inte
kan rymmas individuella erfarenheter och perspektiv som
kan problematisera rådande maktstrukturer och ifrågasätta stereotypa synsätt på kön och sexualitet.
Att sälja sex innebär ofta en social stigmatisering. Stigmat kan ses som en konsekvens av den kulturella uppdelningen av kvinnor i kategorierna Hora – Madonna.
Horstigmat kan drabba alla kvinnor som till synes avviker
från sexuella normer rörande exempelvis måttfullhet, monogami, trohet och andra godkända sexuella beteenden.
RFSU menar att horstigmat och dess orsaker aktivt måste
motarbetas, både genom respektfulla stödinsatser till dem
som säljer sex och ett enträget upplysningsarbete med
särskild tonvikt på hur ojämlika normer för sexualitet är
kopplade till just kön.
Ingen prostitution är möjlig utan efterfrågan. Det är därför
viktigt att i allt arbete rörande prostitution även fokusera på

dem som köper sex. Det handlar bland annat om att ifrågasätta attityder och förhållandet mellan män och kvinnor.
Mer fokus bör till exempel läggas på att belysa och problematisera de värderingar och mekanismer som skapar förutsättningar för prostitution. Frågor om attityder kopplade
till sexualitet, kön, jämställdhet och makt måste därför vara
en väsentlig del av sex- och samlevnadsundervisningen.
Ett av de yttersta uttrycken för ekonomiska orättvisor och
för kvinnors underordning är den internationella människohandeln för sexuella ändamål. Påtvingad prostitution är
en del av det nutida slaveriet. Det är viktigt att samhället
agerar kraftigt mot dessa verksamheter med hjälp av lagstiftning och uppföljande åtgärder.
Prostitutionen finns numera i ökande utsträckning på internet. Kontakten mellan köpare och säljare har gjorts enklare, samtidigt som social uppsökandeverksamhet har gjorts
svårare i de fall då prostitutionen flyttat bort från gatorna.
RFSU anser att det behövs nya metoder för att hitta dem
som är i behov av hjälp och att sexsäljare som far illa ges
stöd, skydd, möjlighet till andra försörjningsalternativ
och/eller behandling för destruktiva beteenden. Insatser
bör även göras för att utveckla strategier för att kunna dra
lärdom av sexsäljares egna erfarenheter och perspektiv.
Köp av sexuella tjänster är förbjudet enligt svensk lag.
Att sälja sex är dock lagligt. Sexköpslagen infördes
1998 men det saknas fortfarande en oberoende och
grundlig utvärdering av dess faktiska effekter – både vad
avser de prostituerades situation och lagens eventuella
normerande funktion.
Kopplerilagens syfte är att skydda utsatta och förhindra att
någon otillbörligen skor sig på andras arbete inom prostitutionen. En hyresvärd är skyldig enligt kopplerilagen att
säga upp ett kontrakt om det föreligger misstanke om att
lokalen/bostaden används till prostitution. Detta kan få
svåra sociala och ekonomiska konsekvenser för sexsäljare,
eventuella sammanboende, partners och barn. RFSU menar att kopplerilagen bör utvärderas. En sådan utredning
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bör även undersöka kopplerilagens betydelse i arbetet mot
människohandel för sexuella ändamål.

Sexuell hälsa och vård

RFSU vill

Sexuell hälsa omgärdas fortfarande av många tabun.
Det saknas självklara platser där frågor om sexuell lust eller sexuella uttryckssätt kan tas upp. Personalen inom hälso- och sjukvården saknar ofta nödvändig kunskap för att
möta problem kring sexualitet och samlevnad. I förlängningen blir frågan om bristande tillgång till upplysning,
dialog och kunskapsinhämtning en fråga om folkhälsa
och mänskliga rättigheter.

•
•
•
•
•
•
•

att kommuner och landsting avsätter resurser för att
kvinnor och män som far illa inom prostitutionen får
stöd och möjlighet till andra livsvägar.
att Sverige samarbetar med andra länder för att förhindra
och förebygga människohandel för sexuella ändamål.
att prostitutionen, dess sexual- och människosyn samt
dess konsekvenser för individer och samhälle, diskuteras i skolans sex- och samlevnadsundervisning.
att samhällets fokus på och uppsökandeverksam-heten riktad till personer som köper sexuella tjänster
intensifieras.
att forskningen om prostitution ges mer resurser.
att nuvarande sexköpslag utvärderas, både vad avser effekter på de prostituerades situation och lagens eventuella normerande funktion.
att kopplerilagen utvärderas.

Frågor om sexualitet är aktuella inom många delar av vården. Behoven kan röra sig om allt från att få information
om vilken hjälp som finns att få vid sexuella svårigheter
som impotens eller minskad lust och/eller information
och tillgång till hjälpmedel för människor med olika typer
av funktionsnedsättningar.
Primärvårdsläkare behöver ha tillräcklig kompetens för att
kunna tala om sexualitet och behandla enklare sexuella
problem, och kunna remittera de personer som behöver
specialistkompetens till sexologiska mottagningar. Det är
viktigt att dessa specialistmottagningar har möjlighet att
bedriva forsknings- och utvecklingsarbete.
Ungdomsmottagningen är idag en självklar plats för tonåringar och unga vuxna att samtala kring sexualitet och samlevnad. På ett liknande sätt behöver vuxna en plats för rådgivning i sexuella frågor, preventivmedelsrådgivning eller
behandling av sexuella problem. RFSU ser systemet med
ungdomsmottagningar som en förebild för hur sjukvården
skulle kunna möta vuxnas behov i dessa frågor. Vi vill också
betona vikten av att ungdomsmottagningarna, precis som
mottagningarna som riktar sig till vuxna, ska vara tillgängliga för alla. Varken geografisk hemvist, kön, ålder, etnicitet,
sexuell läggning eller identitet, eller funktionalitet ska utgöra ett hinder för att kunna få stöd och hjälp.
Det är viktigt att personalen på ungdomsmottagningar
och sexologiska mottagningar har en bred kunskap om
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medicin, psykologi och sociala och kulturella sammanhang, samt en utbildning inom sexologi.
Flera undersökningar har visat att gruppen unga homosexuella, bisexuella och transpersoner som helhet mår lika
bra som andra ungdomar, men att de i gruppen som mår
dåligt mår mycket sämre än andra unga i samma situation. De är bland annat överrepresenterade när det gäller
suicid, suicidförsök och missbruk av alkohol och droger.
De utsätts också för våld i högre utsträckning än andra
unga, också av sin egen familj. Allra sämst mår unga transpersoner. RFSU anser därför att det är av yttersta vikt att
ytterligare forskning om denna grupps situation genomförs och att frågor om sexuell läggning, könsidentitet och
könsuttryck alltid inkluderas när till exempel enkätundersökningar om hälsa genomförs. RFSU efterfrågar också
att särskilda satsningar för att förbättra unga hbt-personers hälsa görs.

terna till att förstå sin egen sexualitet och hur den skulle
kunna uttryckas. Det måste vara en självklarhet att kunna
få svar på frågor om den egna kroppen och dess förmåga
oberoende av funktionshinder.
Det finns flera olika funktionsnedsättningar där särskild
hjälp kan behövas. Människor med ryggmärgsskada,
cp-skada eller annan neurologiskt funktionsnedsättning
behöver kanske särskilt stöd och kunskap för att kunna
förverkliga sina sexuella möjligheter. Också hjälpmedel
kan behövas för att kompensera funktionsnedsättningen. Människor med intellektuell funktionsnedsättning
behöver anpassad kunskap, individuell rådgivning och
fortlöpande personligt stöd för att förstå och uttrycka sin
sexualitet. Den som föds med eller tidigt får en funktionsnedsättning kan ha svårare att utveckla ett eget sexuellt
liv. Därför behövs mer stöd och hjälp till dessa barns och
ungdomars föräldrar och nära anhöriga.

Vestibulit, slidsmärta framförallt vid vaginalt samlag, är ett
problem som drabbar kvinnor. Problemets orsaker är fortfarande bara delvis klarlagda genom forskning och många
drabbade får inte relevant vård och hjälp. Det är därför
viktigt att kunskapsnivån höjs både inom primärvård och
inom specialistvård samt att forskningen fortsätter.

Fortfarande finns både tabun och okunnighet om funktionsnedsattas sexuella lust. För hälso- och sjukvårdspersonal kan funktionsnedsättning och sexualitet vara svårt att
samtala om och hantera om man saknar adekvat utbildning. Det kan också vara svårt för den som har en funktionsnedsättning att berätta om sin sexuella situation.

Människors sexuella praktik och uttryck kan se ut på
många olika sätt. En del av dessa uttryck har setts eller
ses som sjukdomar, till exempel var homosexualitet klassat som en sjukdom i Sverige fram till 1979. Begreppen
sadomasochism och fetischism finns fortfarande med i Socialstyrelsens klassifikation över sjukdomar. RFSU anser
att det är fel att klassificera dessa sexuella praktiker som
psykiska sjukdomar och menar att det är hög tid att dessa
begrepp tas bort från WHO:s och Socialstyrelsens klassifikation över sjukdomar.

En annan grupp som kan behöva stöd för att få ett sexuellt
samliv som de är nöjda med är intersexuella, alltså människor som fötts med ett kön som på något sätt avviker
från det vanliga. Studier visar att människor med några av
de syndrom som leder till ett intersexuellt tillstånd många
gånger har svårigheter att vara sexuellt aktiva som vuxna,
ofta beroende på eget missnöje med till exempel könsorganens utseende. Några av de operationer som ibland genomförs på barn för att ändra könsorganens utseende kan
också leda till sexuella svårigheter i vuxen ålder.

Sexualiteten har ett stort värde i många människors liv,
men det finns grupper där samhället på många sätt, till
exempel genom bristande information, underlåter människor möjlighet att fullfölja ett sexuellt liv. Många människor med funktionsnedsättning undanhålls möjlighe-

RFSU vill uppmärksamma intersexuellas situation och
verka för en ökad kunskap om barn med oklart kön. Sjukvården bör vänta med könskorrigerande behandlingar tills
barnen aktivt själva kan delta i beslutet. RFSU vill även
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peka på föräldrarnas behov av kvalificerat stöd och att
vuxna intersexuella erbjuds sexologisk vård anpassad till
deras specifika behov.
RFSU anser att transsexuellas möjligheter till könskorrigering – socialt, juridiskt, kroppsligt – ska underlättas.
Minderåriga transsexuella bör efter samråd med läkare och
beslut i Socialstyrelsen kunna påbörja könskorrigerande
behandling. RFSU anser även att kravet på obligatorisk
kastrering vid könskorrigerande behandling ska tas bort.

RFSU vill
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att sexualrådgivning och behandling av sexuell dysfunktion ska ingå i högkostnadsskyddet.
att tillgången till sexologiska mottagningar och ungdomsmottagningar inom varje landsting säkras.
att sexologin ska ingå i utbildningen för hälso- och
sjukvårdspersonal, psykologer och socionomer.
att begreppen sadomasochism och fetischism stryks
ur WHO:s och Socialstyrelsens klassifikation över
sjukdomar.
att föräldrar till intersexuella barn får adekvat stöd
och information så att könskorrigerande behandlingar inte görs förrän barnet själv kan delta i beslutet.
att vuxna intersexuella har tillgång till kompetent
sexologisk vård.
att åldersgränsen på 18 år för könskorrigerande behandling av transsexuella tas bort
att kravet på obligatorisk kastrering för transsexuella
vid könskorrigerande behandling tas bort.
att regeringen tar fram ett särskilt åtgärdspaket med
fokus på homosexuella, bisexuella och transungdomars psykiska och fysiska hälsa.
att resurser satsas på forskning om vestibulit.
att alla som drabbas av vestibulit ska få möjlighet till
hjälp oavsett var man bor i Sverige.

Sexuellt överförbara infektioner
Sexuellt överförbara infektioner (STI) är idag ett stort
problem och sedan mitten på 1990-talet kan man i Sve-
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rige konstatera en kraftig ökning av rapporterade fall av
klamydia, gonorré och syfilis. STI medför inte bara stora
kostnader för samhället utan också konsekvenser för individen. Klamydia kan exempelvis orsaka bestående skador
på äggledarna vilket kan leda till nedsatt fertilitet, problem att få barn, eller till och med sterilitet. Humant papillomvirus (HPV) är en STI som sällan omtalas, trots
att den hos kvinnor kan orsaka livmoderhalscancer och
hos män och kvinnor kan orsaka analcancer. Andra STI
som till exempel herpes kan orsaka smärta och problem i
underlivet. Dessa kan inte botas utan bara lindras.
För många kan en STI bli något väldigt jobbigt och de kan
bland annat känna skamkänslor. Det är därför viktigt att
personal som arbetar med behandling av STI även har tid
och beredskap att stödja patienten vid de psykiska effekter
som sjukdomen eventuellt kan medföra. Studier visar att
de sexuella kontakterna, framför allt för unga människor,
har ökat och att det är vanligare med tillfälligare kontakter. Samtidigt har kondomanvändningen minskat.
Stat, kommun och landsting är ansvariga för att genomföra preventiva insatser till exempel kampanjer och att
utveckla strategier för att minska smittspridningen. Mot
bakgrund av den ökande STI-spridningen och den otillräckliga kondomanvändningen finns anledning att ställa
krav på nya åtgärder och ökade resurser till det preventiva
arbetet. Det är viktigt att personal, som arbetar med behandling av STI, har kunskap i hur man får människor
att förändra sitt sexuella riskbeteende så att man inte smittas av en STI igen. Kondom för kvinnor och för män, är
det enda preventivmedlet som skyddar både mot oönskad
graviditet och STI. Därför behövs det även kampanjer
och träffsäkrare metoder för att öka kondomanvändningen. RFSU:s klinik bedriver på uppdrag av Stockholms
läns landsting ett stort primär- och sekundärpreventivt
arbete, det vill säga vi arbetar med att förhindra att smitta
sker, diagnos, behandling och kontaktspårning med mera.
Även RFSU:s informatörer runt om i landet bedriver ett
primärpreventivt arbete genom skolinformation och under kondom- och sommarkampanjer.

RFSU vill
•
•
•
•
•

att resurser avsätts till metodutveckling av
preventivt arbete.
att resurser avsätts till forskning om sexuellt riskbeteende och dess orsaker.
att landsting och kommuner avsätter tillräckliga resurser för ett bra primär och sekundärpreventivt arbete.
att detta preventiva arbete inkluderar såväl skola och
vård som samverkan med frivilligorganisationer.
att vårdpersonal som arbetar med STI får adekvat utbildning och fortbildning i ett effektivt preventivt arbete.

Hiv i Sverige
Synen på hiv har förändrats sedan vi fått tillgång till effektiva bromsmediciner. Hiv är i Sverige idag en kronisk
obotlig sjukdom. Den som smittats av hiv kan idag leva
ett långt och rikt liv. Men trots det upplever den som är
smittad med hiv ett starkt stigma. Det visar sig bland annat i att förhållandevis få människor väljer att vara öppna
med sin smitta. Barn och unga som lever med hiv har en
mycket utsatt situation och får för lite stöd. Trots goda erfarenheter av program för sprututbyte för narkomaner så
är sådana program inte en självklarhet i Sverige. Risken att
få hiv ökar för den som har sex utan kondom där många
människor lever med hiv. Alltför ofta pekas kategorier av
människor ut som riskgrupper. Detta trots att det är väl
känt att det är osäker sex och orena sprutor som överför
hivsmitta.
Det stigma som ännu omgärdar hiv är kränkande för
den som lever med hiv och det utgör dessutom ett hot
mot god prevention. Ett viktigt led i preventionen är att
minska stigmat, att arbeta mot den skam och skuld som
många hivpositiva känner idag. Den bild av hivpositiva
som både smittskyddslagen och medias rapportering förmedlar gör det svårare för hivpositiva att berätta om sin
sjukdom och att gå och testa sig.
De nya möjligheterna till medicinska behandlingar för
hivpositiva har betytt att lusten till livet och den sexuella
lusten återvänt för många som lever med hiv. För många

är det nu igen en självklarhet att ha sexuella kontakter.
Det är en utmaning för det svenska samhället att bryta
stigmat och istället stödja människor i prevention och öppenhet med sexuell lust och kärlek.

Lagstiftning om hiv
Den svenska lagstiftningen kräver bland annat att den
som lever med hiv ska informera sina sexuella partners
om sin hivstatus samt använda kondom vid penetrerande
sex. RFSU anser det finns risk att informationsplikten är
kontraproduktiv. Informationsplikten riskerar att invagga
människor i en falsk trygghet, där man utgår från att den
som inget säger är fri från hiv. Smittskyddslagen lägger
hela ansvaret på den smittade. Men målet för preventionen är att var och en tar ansvar för att inte utsätta sig själv
eller andra för risk att smittas av hiv och att var och en ska
veta vilka risker man tar och är beredd att ta. Det viktigaste för att förhindra spridningen av hiv är att alla vet hur
hiv sprids och hur man kan skydda sig. Det kan vara svårt
att berätta att man har hiv och det krävs stöd för att människor öppet ska tala om hiv och det kan inte göras med
hot om straff. Faktum är att de allra flesta som lever med
hiv har smittas av en person som inte känt till sin smitta.
De som misstänker att de har blivit smittade måste våga
testa sig. Hivpositiva måste våga tala om för sin läkare vem
han eller hon kan ha blivit smittad av och vem han eller
hon kan ha fört smittan vidare till. Det innebär att den
smittade ska berätta om sexuella kontakter utan kondom
eller om de delat spruta med någon. För att våga detta
krävs fullt förtroende för sjukvården. Om den smittade är
rädd för repressalier och tvångsåtgärder är risken stor att
han eller hon håller inne med viktig information.
Tvångsåtgärderna i smittskyddslagstiftningen ger möjlighet till isolering av hivsmittade om de enligt läkare inte
följer sina föreskrifter. Tvångsisolering går emot flera
internationella överenskommelser om hiv och aids och
mänskliga rättigheter. Tvångsåtgärder står i direkt konflikt med ett effektivt preventivt arbete, som bygger på
förtroende mellan den smittade och hälso- och sjukvården. När det gäller hiv ska förtroendet bestå under en lång
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tid. Hot om tvångsåtgärder riskerar att förstöra det förtroendet. Dessutom finns risk för godtycklighet. Läkare kan
ha olika syn på hur stränga förhållningsregler en smittad
person behöver och vad som krävs för att den smittade ska
anses bryta mot reglerna.

RFSU vill
•
•
•
•
•
•

att informationsplikten och tvångsåtgärderna i den
nuvarande smittskyddslagen avskaffas.
att det bedrivs ett systematiskt arbete för att bryta
stigma och diskriminering av hivpositiva.
att sprutbytesprogram startar i fler landsting. I såväl
primär- som sekundärprevention är dessa program
viktiga.
att statens totala stöd till hiv- och sti-preventivt
arbete garanteras och utökas.
att återkommande nationella hiv- och sti-preventiva
kampanjer hålls.
att stat, kommun och landsting i större utsträckning
involverar hivpositiva i arbetet mot hiv.

Global sexualpolitik
RFSU:s internationella.
engagemang
RFSU har engagerat sig i internationella frågor under lång
tid. Elise Ottesen-Jensen var bland annat med och bildade
The International Planned Parenthood Federation (IPPF)
på 1950-talet. Sedan slutet på 1980-talet har RFSU:s internationella arbete vuxit avsevärt. Verksamheten har två
huvuddelar. Den ena delen är att, i samarbete med organisationer i syd, söka bidra till ökad kunskap och förståelse för frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR), inklusive frågor som rör homo- och
bisexuellas samt transpersoners rättigheter. Unga människor under 25 år utgör hälften av jordens befolkning och
det är självklart för RFSU att ha starkt fokus på den grup-
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pen. Den andra delen av det internationella arbetet är att
stärka opinionsbildning och politisk vilja för nödvändiga
och ökade satsningar på frågor som rör SRHR, jämställdhet och ungas rättigheter.
RFSU anser att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är lika viktigt i alla delar av världen och oavsett
om man är fattig eller rik. Det är tillsammans med frågor
om kön och makt centrala utvecklingsfrågor. Rättigheter
och kunskap är grunden för att göra egna fria val. Det
handlingsprogram som 179 stater enades om vid FN:s
internationella konferens om befolkning och utveckling
i Kairo 1994 gör tydligt upp med en tid som präglats av
demografiska mål uppsatta av regeringar. Istället är det
individens rätt att själv fatta beslut om sexualitet och reproduktion som är utgångspunkten för programmet som
sträcker sig fram till 2014. Flera av FN:s millenniemål,
uppsatta till 2015, har tydliga kopplingar till frågor om
sexualitet och makt. Målsättningen är att jämställdheten
ska öka och kvinnors ställning stärkas, att mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar och att spridningen
av hiv ska hejdas.

RFSU vill
•
•
•
•

•

att minst tio procent av Sveriges biståndsbudget avsätts till området sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter.
att biståndsarbete inriktat på unga människor och sexualitet ges större utrymme i Sveriges och EU:s biståndsbudget.
att strategier, policys och hälsosatsningar som görs
inom ramen för svenskt bistånd alltid ska integrera
SRHR och ha genus- och hbt-perspektiv.
att den svenska regeringen tar initiativ i EU och FN
för att realisera de beslut som togs på befolkningskonferensen i Kairo 1994 och kvinnokonferensen i
Peking 1995 liksom FN:s millenniemål.
att den svenska regeringen uppmärksammar och bidrar till att säkerställa tillgången internationellt till
preventivmedel, kondomer samt nödvändiga materiel
till säkra aborter.

Kvinnor i världen.
saknar makt över sina liv
Kvinnor i världen har mindre makt över sina liv än män
har. De mest extrema uttrycken för kvinnors brist på makt
och lika värde, är de aborter av flickfoster som lett till att
det ”saknas” nära 70 miljoner kvinnor i världen. Andra
exempel är könsstympning, systematiska våldtäkter i krig
och det sexuella våldet riktat mot flickor och kvinnor.
Brist på makt utgör grunden för sexuellt utnyttjande,
särskilt av kvinnor. Det begränsar möjligheter för att
förebygga oönskade graviditeter, osäkra aborter och hiv.
Konsekvenserna är, framför allt i de fattigaste länderna,
mycket allvarliga. Effekten kan avläsas i global statistik
som visar att det varje minut dör en kvinna i samband
med graviditet och förlossning.
Under 1990-talet beslutades på flera globala konferenser
att kampen mot mödradödligheten och barnadödligheten
skulle prioriteras. Men trots kunskap om vilka åtgärder
som krävs och att kostnader vore låga, så har i stort sett
inget hänt. RFSU anser att detta är ett område som regeringen måste prioritera i sin biståndpolicy och i politisk
handling. Sexuell och reproduktiv hälsa bör integreras i
utvecklingssamarbetet i stort genom insatser inom såväl
hälso- som utbildningssektorer och i det samarbete som
bedrivs av frivilligorganisationer.
Världen över tvingas unga kvinnor och även unga män
och barn till sexuella kontakter med vuxna, främst män.
Det kan ske i prostitution och människohandel för sexuella ändamål men också inom familjen. Kampen mot sådant utnyttjande är mångfasetterad. Den handlar om ekonomiska och sociala villkor, men också om kön och makt.
Att tvinga andra människor att sälja sex är oacceptabelt
och en grov kränkning av individen.
Möjligheten att göra egna livsval och rätten att bestämma
om sin sexualitet och reproduktion hänger nära samman
med ekonomiska och sociala villkor. Både kvinnor och
män behöver kunna fatta beslut om sina inkomster. Rätt

att äga mark och hus och att få banklån ger möjlighet att
bryta upp från äktenskap och relationer som kanske innehåller daglig oro för att tvingas ha osäkert sex, bli oönskat
gravid eller utsättas för våld i sina nära relationer. Det är
livssituationer som också starkt begränsar möjligheter att
engagera sig i demokrati och samhällsfrågor. Effektiva hälsosatsningar måste kombineras med ekonomiska åtgärder
för att till exempel skydda kvinnors rätt att äga och ärva,
få bättre tillgång till utbildning och ett konsekvent arbete
för jämställdhet. En sådan strategi bidrar till att minska
kvinnors utsatthet för våld och kan ge positiva hälsoeffekter också utöver SRHR området. Satsningar på SRHR
är ett sätt att lyfta kvinnor ur fattigdom och bidra till ekonomiskt utveckling och tillväxt.

RFSU vill
•

•

•

att den svenska regeringen konsekvent arbetar för att
säkra alla kvinnors rätt till säkra och legala aborter
samt att frågor som rör sexualitet och reproduktion
kopplas till en aktiv sexualupplysning och preventivmedelsrådgivning.
att den höga mödradödligheten i samband med förlossning och osäkra aborter kraftfullt bekämpas så att
internationella överenskommelser om sänkning av
mödradödligheten uppfylls.
att våld och övergrepp mot kvinnor och barn belyses
och bekämpas internationellt och att svenskt bistånd
även inriktas på att stärka krafter som bekämpar våld
och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn.

Säker och legal abort.
är en rättighet

Den kvinna som är oönskat gravid eller inte kan ta hand
om ett barn, gör abort. Hon gör det oavsett de risker,
medicinska, sociala, ekonomiska eller fysiska som det kan
innebära. Så har det varit i alla historiska tider och så är
det i världen idag, oavsett var kvinnan bor. Trots det är
kvinnors rätt till abort starkt begränsat i många länder i
världen. Inom EU är kvinnors tillgång till säkra och legala
aborter varierande. Restriktiva och repressiva abortlagar
världen över är uttryck för ett förmynderi över kvinnor
och leder till att kvinnors hälsa och liv riskeras.
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Kvinnor som förnekas rätten att besluta om och erhålla
säker och legal abort riskerar att skadas eller dö. Det är
nästan uteslutande de fattiga kvinnorna som dör. Störst
risk att skadas allvarligt eller dö löper kvinnor under 24 år.
Det starka stigma som är kopplat till oönskad graviditet
och abort slår hårdast mot de unga kvinnorna som ofta
har svårast att be om hjälp. Rika kvinnor kan i allmänhet
betala för en olaglig men säker abort, men ses ofta som
brottslingar.

RFSU vill
•

•
•
•

att den svenska regeringen driver som krav att FN:s
befolkningsfond, UNFPA, i högre utsträckning lyfter
fram frågan om säkra aborter som ett sätt att minska
mödradödligheten i världen.
att den svenska regeringen understödjer processer
som kan möjliggöra att medicinsk abort blir en metod tillgänglig för kvinnor i fattiga länder.
att den svenska regeringen och svenska EU-parlamentariker verkar för att genomföra kvinnors rätt till
säkra och legala aborter i EU:s medlemsstater.
att den svenska regeringen i internationella överenskommelser verkar för kvinnors rätt till säkra och legala
aborter.

Unga människors rättigheter

RFSU:s erfarenhet från internationellt arbete är att unga
människor över hela världen ställer ungefär samma frågor
om sexualitet. Var och en har rätt att få svar som är meningsfulla för att skapa förhållningssätt till den egna sexualiteten som bidrar till att förebygga oönskade konsekvenser av sexualiteten och stärker möjligheterna till egna val.
Fattigdom är en viktig orsak till sexuellt risktagande och
utnyttjande. Unga fattiga kvinnor, och ibland unga män,
tvingas betala med sexuella handlingar för självklara saker
som skoluniformer, mat eller nödvändiga transporter.
Maktskillnader mellan könen och mellan generationer
förstärks av vuxensamhällets ambitioner att kontrollera
ungas, särskild unga kvinnors, sexualitet. Dessutom spelar dåliga kunskaper och vanföreställningar hos både män
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och kvinnor roll för de ungas möjlighet att göra egna val
i förhållande till sin sexualitet. Ungdomar smittas ofta av
sexuellt överförbara infektioner, unga kvinnor dör i osäkra
aborter och ungdomar gifts, inte sällan mot sin vilja, bort
i arrangerade ofta olagligt tidiga äktenskap.
I många fattiga länder består den sexualupplysning ungdomar får av uppmaningar att avhålla sig från sexuella relationer före äktenskapet. De får sällan stöd för att kunna
inleda ett sexliv och vara friska. Men unga människor börjar ofta sitt sexualliv innan de gifter sig och det är väl känt
att huvuddelen av alla hivinfektioner i till exempel södra
Afrika överförs inom ramen för äktenskapet där kvinnors
möjlighet att förhandla om säkrare sex är liten. Avhållsamhetsstrategin är ofta ett direkt hinder i det förebyggande
arbetet. RFSU arbetar istället för stöd och öppenhet, god
sexualundervisning, klinisk rådgivning anpassad till ungas
behov och tillgång till preventivmedel och kondomer för
unga.
Det är viktigt att sexualupplysningen når såväl pojkar och
män som flickor och kvinnor, samt tydliggör kopplingarna mellan sexualitet, makt och normer för manlighet
och kvinnlighet. Under flera år har RFSU samarbetat med
lokala organisationer i bl. a. Tanzania i projektet ”Young
men as equal partners”, med fokus på unga män och jämställdhet. Projektet har uppnått mycket goda resultat i
fråga om de unga männens syn på sexualitet och kvinnors
trygghet i samhället.

RFSU vill
•

att den svenska regeringen stödjer initiativ för att nå
pojkar och män med frågor som rör sexualitet och
samlevnad.

Hiv kommer att finnas.
under överskådlig tid
33 miljoner människor i världen lever med hiv, ungefär
lika många kvinnor som män. Varje år dör nära 3 miljoner
i aids och ännu flera smittas av hiv. Många barn under 15
år smittas med hiv, de flesta i samband med förlossningen.
Överföring av hiv från mor till barn kan förhindras med
medicinering. Men fortfarande är det bara en minoritet
av de hivpositiva kvinnorna som får sådan medicinering i
samband med förlossningen.
Kampen mot hivepidemin måste intensifieras. Det krävs
en kombination av förebyggande arbete, god tillgång till
medicin och god omvårdnad samt kamp mot det stigma
som fortfarande är starkt förknippat med hiv. För att bli
framgångsrika måste de förebyggande insatserna ha ett
tydligt genusperspektiv och nå ut till både män och kvinnor. Detta bör göras genom att arbeta med såväl flickor
och kvinnor som pojkar och män, i nära samarbete med
lokala jämställdhets-, kvinnorätts- och hbt-organisationer.
Arbetet behöver särskilt inriktas på att stärka kvinnors,
barns och ungdomars kunskap och makt för att ställa krav
i sexuella kontakter.

straff för sådana handlingar. Få länder tillåter samkönade
par att gifta sig eller leva tillsammans på samma villkor
som olikkönade par.
RFSU anser att Sverige ska vara en stark röst i världen
mot förtryck av homo- och bisexuella samt transpersoner.
Det svenska utvecklingssamarbetet och den svenska utrikespolitiken ska självklart arbeta för att stärka homosexuella, bisexuellas och transpersoners rättigheter och för att
hbt-perspektivet ska vara en integrerad del av arbetet för
mänskliga rättigheter och SRHR.

RFSU vill
•

att den svenska regeringen i utrikespolitiska sammanhang, såväl bilateralt som inom EU och FN,
arbetar för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Det behövs öppen och kunnig sexualundervisning som
tydliggör hur hiv och sexuella handlingar hänger ihop.
Information om metoder för att skydda sig, måste kombineras med tillgång till kondomer för män och kvinnor.
RFSU arbetar också för satsningar på kvinnokontrollerade
medel mot smittöverföring såsom mikrobiocider och kondomer för kvinnor. RFSU vill att den svenska regeringen i
policydialog på alla nivåer aktivt motverkar avhållsamhet
som bärande idé i hiv-prevention.

Rättigheter gäller för alla
Homo- och bisexuella samt transpersoner utsätts för våld
och trakasserier i många av världens länder. De kan sällan
räkna med att staten eller polisen ska skydda dem. I ett
stort antal av världens länder är det kriminellt att ha sex
med person av samma kön. I flera länder tillämpas död-

27

Arena för engagemang
Under de över sjuttiofem år som RFSU funnits har
synen på vad som är manligt och kvinnligt, på föräldraskapets former, på människors förmåga och sätt att vara,
förändrats radikalt. Inom RFSU liksom i samhället har
också synen på sexualitet fått nya dimensioner.
Idéprogrammet beskriver våra viktigaste idéer. Sexualiteten är dock mångfacetterad och alla uttryck och perspek-

tiv finns inte med. Vårt idéprogram är ett diskussionsunderlag som vi hoppas inte bara ger svar utan också väcker
frågor, till exempel: vem och vad bestämmer över din
sexualitet?
RFSU vill vara en arena för engagemang kring de tre friheterna; frihet att vara, välja och njuta. Vi har kunskap,
mod och tar ställning kring frågor om sexualitet.

Välkommen att delta!
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