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RFSU Stockholms styrelse vill börja med att tacka motionären Linn Dahlgren för den inkomna
motionen, som lyfter en viktig fråga: kunskapsläget runt kroppar och att vara trans. Linn redogör för
flera viktiga aspekter som vanligen inte tillgodoses i generell information om kroppar och hälsa och
kommer med flera konkreta exempel och förslag på åtgärder.
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det finns behov av att lyfta frågorna särskilt.
Styrelsen vill också passa på att redogöra för delar av det arbete som redan bedrivs inom den
sexualupplysande verksamheten, för att kunna ge en förståelse om hur RFSU Stockholm arbetar
med frågorna idag.
I den sexualupplysning som RFSU Stockholm bedriver, som riktar sig till unga, pratar vi alltid om
kön och könsidentitet och rättigheten att få vara och bli respekterad som den man är. Vi är särskilt
noga på både informatörsutbildningen och fortbildningar som riktar sig till skolpersonal och
fritidspersonal att öka kunskapen om trans. I sexualupplysningsarbetet riktad till unga jobbar vi
löpande med kvalité, samt granskar oss själva och våra metoder utifrån ett transinkluderande
perspektiv. Detta leder både till riktade insatser för metodutveckling såväl som
kompetensutveckling för kanslipersonal, utbildare/projektledare och informatörer. 2021
genomfördes dessutom en särskild insats för att öka transkomptensen hos våra informatörer genom
en fortbildande insats som leddes av Christoffer Strokirk och Lo Jatko Muhrer (mycket utifrån den
desinformation som spreds i samband med bl.a. “Tranståget” från Uppdrag granskning m.m.).
Motionären lyfter dock aspekter som rör sig bortom sexuell hälsa och vill se ett allomfattande
material som lyfter ett helhetsgrepp på hälsa och välmående. RFSU Stockholms styrelse ser att ett
sådant material skulle gynnas av att tas fram på nationell nivå och i samarbete med andra
organisationer för att få ett ordentligt genomslag. Där kan RFSU Stockholm nyttja sin ställning som
lokalförening inom ett större förbund, som också har goda relationer till andra organisationer som
sitter på mycket erfarenhet och kunskap om trans, för att hitta bästa möjliga upplägg. Styrelsen tror
därför att det är fullt möjligt att fånga motionärens avsikt utan att binda sig till att RFSU Stockholm
nödvändigtvis ska vara själva utföraren av projektet.

RFSU Stockholms styrelse föreslår därför, för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för projektet, att anta justerade attsatser enligt nedan:
•

att avslå den första att-satsen: “RFSU Stockholm ämnar ta fram ett allomfattande
material om trans och intersexkroppar” till förmån för styrelsens förslag nedan

•

att bifalla den andra att-satsen: en arbetsgrupp bildas med uppdrag att se över hur det
här materialet skulle kunna skapas, samt ev. möjligheter att söka pengar om det ska göras

som ett projekt
•

•

att bifalla den tredje att-satsen: kunskap om transpersoners kroppar prioriteras under
det kommande året

Styrelsens förslag på alternativa att-satser:
att RFSU Stockholm lyfter möjligheten med RFSU-förbundet och andra relevanta
organisationer om att ta fram ett allomfattande material om trans och intersexkroppar
med särskilt fokus på hälsa och välmående

•

att RFSU Stockholm undersöker vilken aktör som bäst driver framtagandet av detta
material och vilka ytterligare aktörer som bör vara involverade

•

att arbetsgruppen får i uppdrag att rapportera om sitt arbete till nästa årsmöte

