Riktlinjer för arbete inom RFSU Stockholms
informatörsverksamhet
Om informatörsverksamheten och uppdraget som informatör
Informatörsverksamheten är en central del av RFSU:s arbete, som skapar tillfällen för unga att ta del
av kunskap om sex och relationer. Det är också en viktig möjlighet för RFSU att träffa unga och en
grund för metodutveckling. Som informatör är du en del av denna verksamhet. Syftet med
informatörspass är att främja ömsesidiga och säkrare sexpraktiker bland unga genom att skapa rum
för anti-diskriminerande, normkritiska, lustbejakande och kunskapsbaserade samtal om sex, relationer
och sexualitet.
Uppdraget som informatör består i att hålla informatörspass där du förmedlar kunskap, fördelar ordet
och leder samtalen i enlighet med de metoder och förhållningssätt du får lära dig under
informatörsutbildningen. I uppdraget ingår förberedelse, genomförande och återkoppling efter
genomfört uppdrag. Som RFSU-informatör blir du anlitad av RFSU per informatörspass, och du får ett
fast arvode för varje pass. Du är inte anställd mellan dina informatörspass och du har alltid rätt att
tacka nej till en förfrågan om att hålla i ett pass.

Att representera RFSU
Som informatör för RFSU behöver du:
● Vara medlem i RFSU.
● Under ditt uppdrag uttala dig/svara för RFSU och inte för dig själv som privatperson.
● Arbeta utifrån anti-diskriminerande, sexualpositiva och normkritiska perspektiv.
● Passa tider och uppfylla ditt uppdrag i enlighet med det avtal du skriver på under utbildningen
● Vara införstådd i vad RFSU står för utifrån idéprogrammet och förhålla dig till olika frågor
utifrån de tre friheterna.
● Följa de instruktioner och arbetssätt som du har fått av RFSU.
● Vara ärlig när din kunskap inte räcker till och ha en vilja till att fortsätta utvecklas. I detta ingår
att delta i påbyggnadsutbildningar som erbjuds samt att be om hjälp när du behöver det.
● Kunna vara personlig men inte privat. Att vara personlig kan till exempel innebära att du
bjuder på dig själv och utgår från hur du är som person (kanske öppen, pratsam, berättar om
bakgrunden till att du blev informatör). Som informatör delar du inte information om ditt eget
sexliv, dina sexuella preferenser eller annan information om dig. Samtalen du leder är inte
heller personliga eller rådgivande och du ska inte lösa privata problem.
● Ha din professionella roll före, under och efter informatörspasset. Det kan till exempel
innebära att du inte inleder en privat kontakt med någon av deltagarna, att du är professionell
i kontakt med lärare före och efter passet och att du inte pratar om passet och eleverna på till
exempel tunnelbanan hem.
● Löpande ta del av den information som RFSU skickar, delta på träffar som anordnas samt
svara på mejl vi skickar ut (när svar efterfrågas).
● Följa våra riktlinjer för tystnadslöfte och anmälningsskyldighet*.
● Delta i gemensamma utbildningar, fortbildningar och träffar.

*Riktlinjer för tystnadslöfte och anmälningsskyldighet
RFSU för inte vidare uppgifter till utomstående om vem som deltagit i våra pass eller vad enskilda
sagt eller bidragit med under passet. Informatörsuppdraget innebär ibland ansvar för förtroenden och
dessa får inte föras vidare utan anledning. Detta löfte om diskretion gäller även efter att en informatör
har slutat vara verksam inom föreningen.
Det betyder inte att vi omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. I vissa fall måste vi föra vidare
information från informatörspass. Du som informatör ska alltid vända dig till din samordnare för att
informera om vad som hänt. Om det finns en misstanke om att ett barn eller en ung person far illa
eller utsätts för våld eller övergrepp, ska du på ett tydligt sätt uppmana personen att ta kontakt med
lärare, skolhälsovård eller annan kontaktperson. Du ska själv aldrig utreda en sådan misstanke men
det är viktigt att du stöttar personen att ta vidare kontakt.
Mer information om våra riktlinjer för tystnadslöfte och anmälningsskyldighet ges under utbildningen.

