
 
 

Proposition Verksamhetsplan 2022 
 
DET SEXUALUPPLYSANDE UPPDRAGET   
Sexualupplysningen är kärnan i RFSU:s verksamhet och RFSU Stockholm är 
Stockholmsregionens största sexualupplysande aktör, där verksamheten i hög grad riktar sig till 
unga.  
 

Vi ska under kommande verksamhetsår fortsätta verka inom skolan som är vår största arena för 
samtal, men också möta unga på andra arenor såsom fritidsgårdar, inom idrotten och kultur eller i 
hemmet. RFSU Stockholm kommer också att fortsätta rikta sig till vuxna i ungas närhet och 
yrkesverksamma, såsom lärare, elevhälsan, fritidsledare, socialtjänst eller föräldrar.   

Vi kommer att fortsätta använda RFSU-pedagogiken vars utgångspunkt är att sexualiteten kan 
vara en källa till glädje och njutning. Den inkluderar lustperspektiv och egenmakt samt 
skambelägger inte genom pekpinnar. Unga behöver en fördjupad förståelse och kunskap om 
sexualitet. Vi ska vara en nyanserad röst som möter unga människor i dialog där de är och med de 
frågor de har.   

RFSU Stockholms verksamhet kommer att fortsätta utgå från ett normmedvetet perspektiv och 
strävan efter att vara inkluderande, tillgänglig och relevant. 

Vi ska vara uppdaterade om ny forskning som rör SRHR, samt följa samhällsdebatten. Vi ska även 
fortsätta utveckla våra sexualupplysande metoder och sprida RFSU:s ställningstaganden och 
kunskaper inom sexualupplysning. Vi förankrar ny kunskap i föreningen och sprider information 
om RFSU:s ställningstaganden i aktuella frågor internt.   

Sexualupplysning och sexualundervisning sker effektivast i ett ekosystem. Flera olika aktörer 
behöver möta ungas funderingar och behov, i olika kanaler och vid återkommande tillfällen. RFSU 
Stockholm kommer fortsätta att verka på flera arenor och för flera målgrupper, alltid med ungas 
sexuella hälsa i fokus. RFSU Stockholm strävar efter tillgången till SRHR ska vara jämlikt fördelad 
i länet, t.ex. genom att prioritera socioekonomiskt utsatta områden. 

 

 
 
 



 
 
 
UTVECKLINGSOMRÅDEN  

 
● Samverka & motverka 

 
Vi ska stärka samverkan med andra aktörer för att nå ut bredare med vår verksamhet, föra in 
fler perspektiv i vår organisation samt bilda allians kring våra sakfrågor. År 2022 är ett valår 
och vi ska därför lägga särskilt fokus på att motverka de högerextrema och 
värdekonservativa krafter som vunnit alltmer mark i samhället och som hotar den sexuella 
hälsan. 
 
RFSU Stockholm ska stötta och stärka förtroendevalda, anställda, medlemmar och 
sexualupplysare som vistas ute i motståndet. Vi ska dessutom skapa en struktur för hur vi 
kommunicerar, når ut och kan påverka samhällsdebatten. 
 

 
● Stärka lärare i sexualundervisning 

 
RFSU Stockholm behöver finnas till hands för att stärka såväl lärarstudenter som 
yrkesverksamma lärare i att fortbilda sig i sexualundervisning utifrån ett främjande och 
inkluderande perspektiv.  
Under 2021 har sexualundervisning blivit obligatoriskt i lärarutbildningen och ämnet sex- 
och samlevnadsundervisning kommer hösten 2022 att byta namn till Sexualitet, samtycke 
och relationer. Vi ska fokusera på att höja lärarnas kompetens att sexualundervisa.  
 

● Antirasism 
 
Antirasism är en viktig fråga för RFSU Stockholm utifrån jämlik hälsa, representation, 
demokrati och delaktighet. Vi ska samverka mer med lokala aktörer samt utöka vår 
verksamhet i etniskt segregerade och socioekonomiskt utsatta områden för att på så sätt 
fördela våra resurser mer jämlikt. Vi kommer även att satsa på interna lärandeprocesser, 
breddad rekrytering av sexualupplysare samt att ha antirasism som fokus på såväl 
medlemsaktiviteter som projektverksamhet.  
 

● Funktionalitet och tillgänglighet 
 
God tillgänglighet är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället och för 
att skapa jämlik hälsa. Vi ska inleda arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för 
föreningens arbete med funktionalitet samt hur vi kan integrera ett funktionsrättsperspektiv 
i verksamheten. Under året kommer vi även att genomföra en pilotverksamhet på 
funktionsrättsområdet. 

 

 
 

 
 
 

 


