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 Ett nytt idéprogram 2023

Proposition från förbundsstyrelsen
RFSU har tre centrala styrdokument som kongressen beslutar om; stadgarna, visionen 
och idéprogrammet. De nuvarande stadgarna reviderades 2019 och på kongressen 2021 
förväntas en ny vision om RFSU:s väg till 2033 – Sextanten – att antas. Det nuvarande 
idéprogrammet antogs 2015 och förbundsstyrelsen bedömer att det är dags att inleda 
processen med att ta fram ett nytt idéprogram, för att till kongressen 2023 kunna pre-
sentera ett nytt förslag.

Syftet med ett idéprogram är att kunna beskriva organisationens värderingar och vara 
en tydlig vägledning när vi kommunicerar våra ställningstaganden, bedriver politisk 
påverkan och behöver ta ställning till nya sexualpolitiska frågor. Förbundsstyrelsen 
bedömer att idéprogrammet, i sin nuvarande utformning, inte längre fyller dessa 
funktioner fullt ut och att det därigenom inte är det tydliga dokument som organisa-
tionen behöver. Det beskriver både våra värderingar, i delar vår vision och i viss mån 
våra strategier. Vissa samhällsfenomen beskrivs utförligt, men andra, som till exempel 
rasism eller klimatförändringar, knappt nämns. På vissa områden beskrivs detaljerade 
ställningstaganden i enskilda frågor och dagsaktuella sexualpolitiska krav, vilket har 
gjort att delar av idéprogrammet snabbt blivit daterat när omvärlden förändrats.

Det har också varit tydligt de senaste åren att vårt nuvarande idéprogram inte fungerar 
som en tydlig vägledning när vi ställs inför nya och komplexa frågor. Förbundsstyrelsen 
har därför behövt göra förtydliganden i frågor om till exempel porr och sex mot ersätt-
ning.

Förbundsstyrelsen bedömer därför att RFSU behöver ett nytt idéprogram som kan vara 
en verklig vägledning för organisationen under lång tid framöver, som upplevs som 
relevant för organisationen, som kompletterar visionen och stadgarna och som med-
lemmarna känner ägandeskap för.

Utgångspunkter för arbetet bör vara att ett nytt idéprogram ska beskriva RFSU:s 
värderingar/ideologi, samhällssyn och samhällsanalys. Det ska beskriva hur vi ser på 
relevanta samhällsfenomen på ett övergripande sätt, men inte innehålla dagsaktuella 
frågor. Målsättningen är också att ett nytt idéprogram ska vara kortfattat, lättillgängligt 
och relevant över tid.

För att vi ska få ett riktigt bra idéprogram behöver det engagemang och den kunskap 
som finns inom organisationen tas till vara. Processen ska stärka RFSU som en arena 
för samtal och debatt om sexualpolitiska frågor. Processen med att ta fram ett nytt 
idéprogram ska därför vara transparent, inkluderande och involvera medlemmar, 
organisationsmedlemmar, medarbetare och relevanta aktörer utanför organisationen. 
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Processen ska utformas utifrån de organisatoriska prioriteringarna i Sextanten och 
bidra till att RFSU har en inkluderande kultur, där fler människor med olika perspektiv 
och erfarenheter vill och kan engagera sig, både inom och tillsammans med RFSU, för 
att bidra till visionen samt att RFSU får in fler nya perspektiv och erfarenheter genom 
samarbete med en ökad mångfald av aktörer.

 Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:

 att förslag till nytt idéprogram ska presenteras till kongressen 2023,

 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att leda arbetet med att ta fram ett nytt 
idéprogram, samt

 att processen ska utformas utifrån Sextantens organisatoriska prioriteringar 
och inkludera RFSU:s medlemmar, organisationsmedlemmar, medarbetare 
och relevanta aktörer utanför organisationen.


