Inledning
RFSU Örebro är en av RFSU:s – Riksförbundet för sexuell upplysning – lokalföreningar. RFSU
grundades 1933 av Elise Ottesen Jensen och RFSU Örebro grundades 70 år senare, 2003. RFSU
Örebro arbetar för allas rätt till sin egen kropp och sexualitet, för jämlikhet och ett samhälle fritt från
diskriminering. Detta gör vi genom sexualupplysning, undervisning och opinionsbildning.
2020 var ett speciellt år för alla – även för RFSU Örebro. Mycket av vår verksamhet handlade om att
ställa om till en digital verklighet och även i flera fall ställa in. Verksamhetsplanen för 2021 tar hänsyn
till att mycket av vårt fortsatta arbete kommer att behöva ske på distans, samtidigt som vi även har
full beredskap att återgå till fysiska träffar så fort pandemirestriktionerna lättar – vi längtar efter att
komma ut och träffa såväl medlemmar som utbildningsdeltagare och mässbesökare. I slutet av 2020
beviljades vi medel från Länsstyrelsen som möjliggör en utveckling av informatörsverksamheten
under 2021. RFSU Örebro befinner sig i ett spännande skede där vi nu har mycket goda
förutsättningar för att fortsätta att växla upp vårt arbete för allas rätt att välja, vara och njuta. I år har
vi valt att göra detta med fokus på fyra verksamhetsområden:
-

En hållbar organisation
Medlemsengagemang
Sexualupplysning och utbildning
Politisk påverkan och samverkan

Med förhoppning om ett ljust 2021
/RFSU Örebros styrelse
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Verksamhetsplanen beskriver RFSU Örebros fokusområden för 2021 med exempel på aktiviteter
kopplat till varje fokusområde.

En hållbar organisation
För att fortsätta utöka RFSU Örebros verksamhet och kunna erbjuda ett hållbart engagemang behövs
långsiktighet och strategiskt arbete med verksamhetsutveckling. Detta är ett viktigt uppdrag som
styrelsen har i uppgift att leda och arbetet sker såväl lokalt som nationellt.
Lokal nivå
Styrelsemöten sker fortlöpande under året, ca en gång per månad eller oftare vid behov. Över
sommaren brukar styrelsen ha uppehåll. Utöver styrelsemötena formas även olika arbetsgrupper och
projektgrupper i samband med olika aktiviteter. En ambition under 2021 är att motivera fler
medlemmar att delta i planerandet av aktiviteter redan i uppstartsfasen.
Nationell nivå
RFSU Örebros ordförande deltar i olika nationella sammanhang inom ramen för RFSU:s
ordförandekonferens, som samlar organisationens samtliga lokalföreningsordföranden. Det handlar
om att arbeta med interndemokrati, fungera som remissinstans och att delta i olika styrprocesser
inom RFSU. Detta arbete kommer att utökas ytterligare i samband med implementeringen av RFSU:s
nya styrdokument Sextanten, som det ska fattas beslut om på kongressen 2021. Fokus på det
nationella arbetet är att stärka samverkan med andra lokalföreningar, förbundskansli och
förbundsstyrelse.
Extern samverkan
Att samverka med andra lokala aktörer är en viktig förutsättning för RFSU Örebros fortsatta
verksamhet i Örebro län. Vår ambition är att under 2021 utöka vår samverkan med olika lokala
aktörer som exempelvis Örebro Rättighetscenter och RFSL Örebro samt även hitta nya
samverkanspartners i länet.

Medlemsengagemang
I slutet av 2020 slog RFSU medlemsrekord såväl lokalt som nationellt. Det innebär att RFSU Örebro
har fler medlemmar än någonsin och detta vill vi givetvis förvalta under 2021. Under året är vår
målsättning att utöka medlemsengagemanget i föreningen och stötta de medlemmar som på olika sätt
vill engagera sig sexualpolitiskt. Vi har även givetvis som ambition att fortsätta växa i medlemsantal
samt att behålla nya medlemmar även på lång sikt.
Exempel på medlemsaktiviteter
-

Anordna en grundutbildning för medlemmar
Skicka ut nyhetsbrev till medlemmar flera gånger per år
Anordna medlemsträffar med olika teman/föreläsningar
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-

Skriva gemensamma motioner till kongressen 2021 (motionsstopp 11 mars)
Deltagande vid/arrangerande av olika externa aktiviteter (se nästa avsnitt för exempel)
Deltagande som ombud eller observatör på RFSU:s kongress 11-13 juni 2021.

Utöver detta erbjuder RFSU nationellt olika former av medlemsträffar och föreläsningar, under 2021
kommer merparten åtminstone inledningsvis genomföras digitalt. Många föreläsningar erbjuds via
den öppna Facebooksidan eller i den slutna Facebookgruppen RFSU Medlemmar.

Sexualupplysning och utbildning
RFSU Örebro bedriver sexualupplysning och utbildning på olika sätt, på en mängd olika arenor och
möter olika målgrupper. Det kan innebära allt från basverksamheten som utgörs av våra
informatörspass i skolorna till informationsinsatser på mässor och mer omfattande
utbildningsinsatser för yrkesverksamma.
Informatörsverksamheten
Vår informatörsverksamhet utgör en av RFSU Örebros främsta engagemangsarenor och är ett av våra
viktigaste uppdrag. Våra informatörer är ute i skolor, på fritidsgårdar, HVB och andra arenor och
håller i sexualupplysningspass. Passen hålls löpande under året och varierar i omfattning beroende
på efterfrågan från länets skolor. RFSU Örebro har sedan några år tillbaka möjlighet att erbjuda
kostnadsfria informatörspass till skolor inom Örebro kommun, detta fortsätter även under 2021.
Projektet Sex och samspel i Örebro län
I december 2020 beviljades RFSU Örebro medel från Länsstyrelsen i Örebro län för att genomföra
kostnadsfria informatörspass och personalutbildningar i länet. Då skolor utanför Örebro kommun
tidigare behövt betala för pass har det varit svårt för RFSU Örebro att nå ut till elever i andra delar av
länet. Med hjälp av projektet Sex och samspel är vår målsättning att hålla 25 informatörspass och 5
personalutbildningar under 2021 och därmed utöka vårt verksamhetsområde och bidra till att fler
elever i Örebro län får tillgång till kunskapsbaserad sexualupplysning.
RFSU Örebros informatörer
Våra informatörer utgör själva stommen i RFSU Örebros upplysningsverksamhet. Därför är det av
största vikt att en som informatör får komma ut och hålla pass, erbjuds fortbildning och får möjlighet
att träffa andra informatörer för erfarenhetsutbyte. Informatörssamordnaren fyller en viktig
funktion, utöver att sköta passadministrationen kan samordnaren erbjuda stöd kopplat till
informatörsrollen. Vi kommer under 2021 fortsätta anordna informatörsträffar lokalt. Nationella
träffar erbjuds några gånger per år av förbundskansliet. Kansliet sammankallar även nätverket för
lokalföreningarnas olika informatörssamordnare. Planen för 2021 är att kunna erbjuda olika typer av
fortbildningar, exempelvis för digitala baspass och det nya passet Prata porr med RFSU. För en
hållbar informatörsverksamhet är det även givetvis viktigt att rekrytera och utbilda nya informatörer,
en ny informatörsutbildning planeras under hösten 2021.
Exempel på planerade insatser utöver basverksamhet 2021
-

Utbildning av studenter på Lärarprogrammet vid Örebro universitet.
Deltagande på etik- och brukardagarna på Socionomprogrammet vid Örebro Universitet.
Utbildning av skolpersonal inom ramen för Sex och samspel-projektet.
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-

Arrangera olika föreläsningar för allmänheten.
Sprida information vid utåtriktade aktiviteter som exempelvis:
o Örebro Pride
o Universitetets introduktion

Politisk påverkan och opinionsbildning
RFSU Örebro strävar efter att under 2021 fortsätta att utveckla föreningens sexualpolitiska
påverkansarbete såväl lokalt som regionalt. Vår projektfinansiering från Länsstyrelsen i Örebro län
innebär förhoppningsvis möjligheter till en ny samverkansarena med såväl tjänstepersoner som
förtroendevalda i Örebro län.
Ytterligare exempel på aktiviteter
-

-

Genomföra digitala tävlingar/kampanjer för att synliggöra sexualpolitiska frågor
Delta i RFSU:s olika nationella kampanjer, t ex:
o Stå upp för aborträtten
o Barnvagnsmarschen
På olika sätt uppmärksamma dagar kopplade till sexualpolitik som exempelvis:
o 8 mars: Internationella kvinnodagen
o 31 mars: Transgender Day of Visibility
o 20 november: Transgender Day of Remembrance
o 19 november: Internationella mansdagen
o 25 november: Internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor
o 1 december: World Aids Day
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