1

Kommunpolitiskt
program
för RFSU Stockholm
RFSU Stockholm vill se en ambitiös sexualpolitik i Stockholms
läns 26 kommuner. Vi vill att Stockholms alla 26 kommuner
satsar på det förebyggande arbetet och långsiktigt arbetar för alla
stockholmares frihet att välja, vara och njuta. Det kommunpolitiska
programmet samlar föreningens förslag och krav på förbättringar
för Stockholmsregionens sexualpolitik och innehåller därför krav
som riktar sig till kommuner. Det kommunpolitiska programmet
kompletterar RFSU:s idéprogram som riktar sig till lagstiftare på
nationell och internationell nivå. Utöver detta program finns även
RFSU Stockholms landstingspolitiska program som riktar sig till
beslutsfattare i Stockholms läns landsting.
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Erbjud sexualundervisning till
alla unga
Skolans uppgift är att ge kunskap, reflektera kring och diskutera normer och
värderingar om sexualitet och relationer. Sexualundervisning ska vara bred och
innehålla samtal om kroppen och dess möjligheter till lust samt om identitet,
relationer, kärlek, genus, sexualitet, värderingar och samhällets sexualsyn.
Sexualundervisningen ska också bidra till förmågan att bedöma och undvika
sexualitetens risker, liksom att träna sig i att fatta egna beslut.
RFSU Stockholm vill att

•

den obligatoriska sexualupplysningen ska vara tillgänglig och likvärdig för alla
elever i grundskolan och gymnasiet i alla kommuner i Stockholms län.

•

långsiktig och förutsägbar finansiering ska säkerställas till civilsamhällets
organisationer som tillhandahåller normmedveten sexualupplysning för unga i
skolor och på andra arenor.

•

lärare och fritidspersonal ska erbjudas kompetensutveckling inom
normmedveten sexualupplysning samt ska ha verktyg att utmana
vithetsnormer, tvåsamhetsnormer, heteronormer, funktionalitetsnormer,
maskulinitetsnormer och transfobi.

•

nyanlända ska erbjudas sexualupplysning genom bland annat Svenska för
invandrare (SFI), asylboenden och boenden för ensamkommande asylsökande
barn. Långsiktig och förutsägbar finansiering till civilsamhällets organisationer
ska följa satsningen.
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Satsa på det våldsförebyggande
arbetet
Det behövs ökade satsningar på det förebyggande arbetet mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Antalet polisanmälningarna om
kvinnor och flickor som utsätts för våld och sexuella övergrepp i nära relationer
ökar vilket tyder på minskat stigma, men de flesta som blivit utsatta anmäler inte.
Den självrapporterade utsattheten är i stort sett oförändrad över tid. Det innebär
att även om anmälningstalen ökar minskar inte det könsbaserade våldet. Vi ser
också att kommunerna behöver arbeta mer aktivt mot hedersrelaterat våld och
förtryck. Vi kan inte acceptera att individens rätt till sin egen kropp och sexualitet
inskränks och kränks. Hedersrelaterat våld är den yttersta konsekvensen av
relationsnormer, dvs. normer som styr hur vi ser på relationen mellan till exempel
föräldrar och barn, syskon emellan eller mellan partners. Att öka kunskap och
förståelse i kommunerna kring hur relationsnormer tar sig uttryck i olika kontexter
är grunden i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, i kombination med
den självklara rätten till undervisning i sex och relationer och kunskaper om hur
kroppen fungerar för alla barn och unga.
RFSU Stockholm vill att

•

det våldsförebyggande arbetet för barn och unga ska prioriteras och ges
tillräckliga resurser.

•

hbtq-kompetensen inom socialtjänsten ökar så att hbtq-personer vågar
anmäla misshandel inom förhållandet.

•

alla medarbetare i kommunerna har grundläggande förebyggande kunskaper
om relationsnormer och arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

•

informationsinsatser om maskulinitetsnormer och förekomst av våld riktas
brett och att civilsamhället utgör en naturlig samarbetspartner i detta arbete.
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Ökad kunskap om äldres sexualitet
Sex kan vara en del av ett gott åldrande. I dag talas det alltför sällan om
äldres sexualitet, behov av intimitet och rätten till hjälp och stöd för att kunna
bejaka sin sexualitet. Information och kunskap om äldres rätt till sin sexualitet
behöver spridas brett och normer måste motarbetas. Kompetensnivån och
kompetensutveckling behöver säkerställas hos vårdpersonal och hemtjänstpersonal
som möter äldre.
RFSU Stockholm vill att

•

äldreboenden och andra stödboenden ska kunna erbjuda breda sängar och
många kuddar för att möjliggöra närhet och intimitet för de boende och deras
partners.

•

kompetensnivån om äldres sexualitet och behov ska säkerställas i
hemtjänstpersonal och hos personal på äldreboenden. Vårdpersonal ska ha
kunskap och metoder för att ställa frågor om sexualitet och kunna möta äldres
behov av till exempel sexhjälpmedel.

Insatser för unga med erfarenhet av
sex mot ersättning
Unga hbtq-personer har i större utsträckning än heterosexuella cis-personer
erfarenhet av att ha sex mot ersättning. De unga som har sex mot ersättning
har mindre benägenhet att använda kondom vid sexuella kontakter och de är
därför en viktig målgrupp att nå för att förebygga spridning av hiv och sexuellt
överförbara sjukdomar. Samtidigt har gruppen ofta erfarenheter av dåligt
bemötande inom vård och socialtjänst och upplever att man möts av okunskap och
stigmatisering vilket försvårar möjligheten att få hjälp och stöd. Flertalet önskar
anonymt och/eller nätbaserat stöd.
RFSU Stockholm vill att

•

yrkesverksamma som finns som stödpersoner för unga, som lärare och
fritidspersonal, ska ha kunskap om unga som har erfarenhet av sex mot
ersättning.

•

kommunerna ska säkerställa långsiktig finansiering för nätbaserat stöd till
unga som har erfarenhet av sex mot ersättning. Särskilda satsningar behöver
göras för att nå unga killar som har sex med killar, samt unga transpersoner.
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Öka kunskapen om hbtq-frågor
Dåligt bemötande, okunskap och diskriminering är fortfarande något som många
hbtq-personer dagligen vittnar om i kontakten med offentliga instanser. Utöver
det finns dessutom många oskrivna regler och normer om hur man ska vara
och bete sig. Normer som påverkar vad vi gör, tycker och tänker och som i förlängningen påverkar och skadar vår frihet att välja, vara och njuta. Med anledning
av detta, behöver vi fortsätta arbeta mot destruktiva attityder och normer som
fortfarande finns i vårt samhälle. Det lokala arbetet som samlar alla goda krafter
utgör en extra stor resurs och fördel. Vi vill bland annat se ökade kunskaps- och
informationsinsatser gällande bemötande- och attitydfrågor som riktar sig till
medarbetare inom offentlig sektor. Parallellt med detta vill vi att deltagande- och
inflytandeperspektivet stärks och underlättas. De kommunala verksamheterna
behöver exempelvis i större utsträckning ta hänsyn till, involvera och inkludera
unga hbtq-personer för att synliggöra och medvetandegöra deras villkor och livsförutsättningar, men också öka och stärka deras ägandeskap.
RFSU Stockholm vill att
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•

alla verksamheter på kommunal nivå bedriver kompetenshöjande insatser
gällande normmedvetna bemötande- och attitydfrågor.

•

hbtq- och jämställdhetspolicy, eller motsvarande, finns, följs upp och
integreras i kommunernas ordinarie lednings- och styrningssystem.

•

skola, socialtjänst, kultur,- fritids,- och övrig utförarverksamhet arbetar med
metoder för inkludering och ägandeskap för att öka deltagande och inflytande
bland t.ex. unga hbtq-personer.

RFSU Stockholm
RFSU Stockholm arbetar för allas rätt till sin kropp och sexualitet.
Det gör vi bland annat genom att träffa elever och prata om sex och
relationer i Stockholms skolor, träffa lokalpolitiker och ordna hundratals
aktiviteter för våra medlemmar. Bli medlem och stöd vårt arbete!

