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Tack för 2019!
2019 har varit ett intensivt år som präglats av ett tydligt framtidsfokus. Styrelsen fokuserat på hur
vi ska kunna vara en relevant organisation för såväl en bredare allmänhet som för beslutsfattare
och andra samhällsaktörer i Stockholms län. Våra frågor berör alla invånare i regionen och rätten
att vara, välja och njuta är en rätt för såväl småbarnsföräldrar som förortsungdomar. Dessa
rättigheter är särskilt viktiga att fortsätta bevaka och informera om i tider där konservativa vindar
blåser. Därför är det också viktigt att säkerställa att RFSU Stockholm har en stabil grund att stå
på och kan finnas kvar som en långsiktig och trovärdig sexualpolitisk röst i Stockholm även i
framtiden.
Våra medlemsgrupper har under året anordnat en rad aktiviteter med stor bredd och
medlemsgrupperna i är en central del i att vara just en inkluderande organisation för alla
att engagera sig i. Den nyaste gruppen är VVN-ambassadörerna, vars huvuduppdrag är att
representera och informera om RFSU samt vårda medlemmar och värva nya i olika sammanhang.
Kulturgruppen har blandat bokcirklar med teaterförställningar, BDSM- och fetischismgruppen
har ordnat utställningen Nötkärnan för att markera att det är tio år sedan friskförklaringen av
BDSM, fetischism och transvestism och trycket på Fria relationsgruppens samtalskvällar har varit
högt.
I maj hölls RFSU:s kongress i Umeå, och RFSU Stockholm deltog med en delegation bestående
av 17 personer. Under året har RFSU Stockholms ordförande och verksamhetschef också varit en
del av referensgruppen i framtagandet av förbundets nya strategi Framtidens RFSU.
2019 har också varit ett år präglat av rekord: vi har både fler medlemmar än någonsin och
har nått rekordmånga med vår upplysningsverksamhet! Sexualupplysningen är en av våra
kärnverksamheter och bara i oktober träffade våra professionella informatörer över 1000 unga.
Det är en siffra och ett arbete som vi är oerhört stolta över.
Ytterligare en sak vi är särskilt stolta över är att RFSU Stockholms verksamhetschef Noah Elstad
blev en av tre finalister till priset Årets Mångfaldschef 2019, vilket vi firade på Chefgalan på
Grand Hôtel i mars! Noah har länge bedrivit ett medvetet och tydligt arbete för att göra RFSU
Stockholm till en arbetsplats som kan vara tillgänglig för alla och vi är väldigt glada att detta
arbete fick uppmärksammas och visas upp utanför vår organisation.
Sammantaget är vi otroligt stolta över att få ha varit med och drivit en organisation som gör så
många bra och viktiga saker för så många människor i Stockholm! Det är en ära att ha fått leda
den här föreningen under 2019.
Lina Fridén, ordförande och Sanna Vanno, vice ordförande
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Det här är RFSU Stockholm
RFSU Stockholm är RFSU:s
största lokalförening med drygt
en tredjedel av förbundets
medlemmar. Vi arbetar med
följande tre friheter som
utgångspunkt: rätten att vara,
välja och njuta. Målet är att alla
ska ha rätt att bestämma över
sin egen kropp och sexualitet.
Vi träffar unga och pratar sex
och relationer i skolan, på
fritidsgårdar, på festivaler och
andra områden i Stockholms län.
Vi ordnar medlemsutbildningar,
studiecirklar och bjuder
in till medlemskvällar och
debatter. Vi delar ut kondomer,
driver kampanjer samt håller
diskussioner kring sex och
relationer.
RFSU Stockholms verksamhet
drivs ideellt av våra medlemmar
samt av våra tiotal anställda.
Tillsammans arbetar vi på olika
sätt med frågor som rör sex,
sexualitet och sexualpolitik.
RFSU Stockholm är en del av
RFSU, en ideell organisation
som sedan starten 1933
arbetar med sexualupplysning
och sexualpolitik. RFSU är
partipolitiskt, fackligt och
religiöst obunden och verkar för
att sprida en kunskapsbase- rad
och öppen syn på sexual- och
relationsfrågor.

Styrelsen
Ordförande Lina friden (Lina Rengius Persson innan namnbyte)
Vice ordförande Sanna Vanno (Sanna Thedvall innan namnbyte)
Kassör Susanna Stavling
Sekreterare Martina Hallin
Ledamot Ronja Sannasdotter
Ledamot Elsa Pihlgren
Ledamot Laura Hagström
Ledamot Tomas Blomberg
Ledamot Isadora Bennet (avgick i maj)

arbetsutskottet

Arbetsutskottet har under året framför allt fokuserat på att lägga grunden för en bättre styrning
och långsiktighet i föreningen. I takt med att kansliets omorganisation har fallit på plats det blivit
allt mer tydligt att grundläggande strukturer för att verksamhetsplanera och styra föreningen
över flera mandatperioder saknas. Arbetsutskottet har under året tagit fram ett upplägg på en
utvecklingsprocess tillsammans med en konsult från Centigo, en process som påbörjats under
början av 2020 och som kommer fortsätta under nästa mandatperiod.
Arbetsutskottet har också arrangerat en fortbildning i antirasism och sexualpolitik för styrelsen,
vilken ägde rum i maj. Utöver detta har utskottets arbete fokuserat på att delta i förbundets
utvecklingsarbete kring framtagandet av en ny strategi och föra dialog med andra lokalföreningar
om utvecklingsbehov.
En annan del av utskottets arbete har bestått av att ta fram en avsiktsförklaring och styrande
principer tillsammans med RFSL Stockholm angående den gemensamma lokalen och hur den ska
utvecklas i framtiden.

Engagemangsutskottet

Engagemangsutskottets uppdrag under året har varit att arrangera aktiviteter och skapa nya
möjligheter för engagemang i RFSU Stockholm. Målen för verksamhetsåret har varit att 1)
arrangera 6 öppna och sexualupplysande aktiviteter, 2) vara synliga på 3 externa evenemang och
3) möjliggöra engagemang genom volontärsuppdrag. Målet om volontärsuppdrag resulterade i
att den nya medlemsgruppen VVN-ambassadörerna startades upp.
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Styrelsen
6 öppna och sexualupplysande aktiviteter
Föreläsning om etisk monogami med Tanja Suhinina
Den 20 november arrangerades en föreläsning med Tanja Suhinina i samarbete med ABF.
Föreläsningen handlade om etisk monogami och belyste olika normer kring relationsformat. Inför
föreläsningen var 54 personer föranmälda och 47 dök upp. Föreläsningen livesändes i RFSU
Medlemmar på Facebook där ytterligare ett antal personer tog del av informationen.

Föreläsning om antirasism och sexualpolitik med Annie Boroian
Den 19 december arrangerades en föreläsning med Annie Boroian i samarbete med ABF.
Föreläsningen handlade om antirasism och hur det kan kopplas till sexualpolitik. Inför
föreläsningen var 27 personer föranmälda och 16 dök upp. Föreläsningen livesändes i RFSU
Medlemmar på Facebook där ytterligare några personer tog del av informationen.

Barnvagnsmarchen
Den 11 maj arrangerades barnvagnsmarschen på 54 platser i Sverige. Styrelsens ordförande
Lina Fridén och ledamöterna Elsa Pihlgren och Laura Hagström från RFSU Stockholms
engagemangsutskott samt Malin Hellström, aktiv medlem i RFSU Stockholm, var på plats för att
medlemsvärva och självklart för att marschera för allas lika rätt att överleva en graviditet. Lina
Fridén höll också ett tal med information om vilka RFSU Stockholm är och vad som händer i
organisationen.
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Styrelsen
en vintersäsong av Sexquiz
Vad kan du om lustanatomi, sexualpolitik och säkrare sex? Detta fick deltagarna i RFSU
Stockholms vintersäsong av sexquiz klura ut på Baras ställe på Södermalm. Quizen hölls av
engagemangsutskottets Sanna Vanno och Lova Hästö. Det första tillfället den 10 december
överträffade alla förväntningar och hade 109 deltagare fördelat på 38 lag och det andra
tillfället, den 7 januari, hade 115 deltagare fördelat på 40 lag. Det tredje tillfället den 28 januari
lockade 113 deltagare fördelat på 40 lag! I skrivande stund har inte det sista quizet ägt rum men
förhoppningen är så klart att lika många sexualkunskapstörstiga quizare deltar på kommande
evenemang!
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Styrelsen
synliga på 3 externa evenemang
Pre-pride på Stockholms universitet
Den 22 maj firade Stockholms universitets studentkår pride med en extra färgglad
och sexualpolitiskt lärorik dag. Elsa Pihlgren och Sanna Vanno från RFSU Stockholms
engagemangsutskott var på plats tillsammans med informatörerna Even Baldvinsson och Emilia
Lindelöf. Dagen firades med informationsbord, miniquiz och hitta klittan på campus. Miniquizet
besvarades av 13 personer och en lycklig vinnare fick ett presentkort på RFSUs klädkollektion
Elise1933. Av de tio klittor som gömdes på universitetet kom fem tillbaka till informationsbordet
där hittarna fick goodiebags, tre hämtades in vid dagens slut och två är fortfarande på vift.

Almedalen
Under Almedalsveckan var ordförande Lina Fridén och vice ordförande Sanna Vanno från RFSU
Stockholm på plats för att medlemsvärva och informera om RFSU Stockholms verksamhet.
Under veckan i Visby värvades 62 nya medlemmar varav 23 var till RFSU Stockholm.

Stockholm pride
RFSU Stockholm firade självklart pride tillsammans med resten av staden! Under onsdagen hade
föreningen tält i Pride park där delar av styrelsen, kansliet och aktiva medlemmar informerade om
verksamheten, miniquizade och medlemsvärvade. Under prideveckan värvades 78 medlemmar
varav 53 till RFSU Stockholm.
RFSU Stockholm fanns också representerade i prideparaden! Ekipaget hade plats 7 och och
omkring 300 personer dansade sig genom staden under parollen “FIGTHTING FOR BODY
RIGHTS SINCE 1933” tillsammans med oss.
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Styrelsen
Framtidsmässa på Viktor Rydbergs gymnasium
Den 3 september arrangerade Viktor Rydbergs gymnasium en framtidsmässa där eleverna skulle
få chansen att blicka framåt. RFSU Stockholm bjöds in för att ha informationsbord och berätta
om verksamheten. Engagemangsutskottets Sanna Vanno var där tillsammans med informatören
Filippa Hed Jonsson och delade ut kondomer och miniquizade. Minst 48 personer lärde sig mer
om sexualpolitik genom att göra miniquizen.

RFSU Stockholm och RFSL Stockholms Vinterfest
Den 4 december arrangerade RFSU Stockholm och RFSL Stockholm en gemensam vinterfest
för sina medlemmar. Under kvällen fick de cirka 130 personer som firade vinterfesten se
framträdanden, mingla och njuta av god mat. RIGHTS SINCE 1933” tillsammans med oss.

Andra evenemang
Under året har RFSU Stockholm också deltagit i ett antal evenemang utanför Stockholm.
Kjære kondom - Panelsamtal i Oslo
Den 15 januari smyglanserades #dearcondom II i Norge och då blev RFSU Stockholms vice
ordförande Sanna Vanno inbjuden att delta i ett panelsamtal om hur kondomanvändning hänger
ihop med maskulinitetsnormer och sårbarhet. Andra i panelen var representanter från Skeiv
ungdom, Medisinernes seksualupplysning, ungdomsgruppen i Sex og samfunn och en känd norsk
youtuber.
Arendalsuka
Arendalsuka kannärmast beskrivas som Norges Almedalsvecka och till denna blev vice ordförande Sanna Vanno injuden att representera RFSU i ett panelsamtal om sexualupplysning och
porr. Andra i panelen var representanter från Kristelig Folkepartis Ungdom, Sosialistisk Ungdom,
Skeiv Ungdom och en föreläsare med personlig erfarenhet från porrindustin.
Panelsamtal med RFSU Malmö
Den 20 november var det dags att prata om Ungas sex och relationer i föreläsningsserien Framtidens sex som arrangeras av RFSU Malmö. Till detta panelsamtal bjöds RFSU Stockholms vice
ordförande Sanna Vanno in. Övriga paneldeltagare var en representant från studentföreningen
Projekt Sex och en av författarna till novellsamlingen [sek:s] - Lust, längtan och begär.
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Styrelsen
Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottets mål under verksamhetsåret har varit att ta fram en
kommunikationsplan för RFSU Stockholm för att ge förutsättningar för ett sammanhållet,
långsiktigt och strategiskt kommunikationsarbete. En tydlig plan har saknats inom RFSUs
förbund liksom RFSU Stockholm. Utskottet har därför genom möten med Carl Osvald,
kommunikationschef på förbundskansliet och en workshop med kanslipersonal från RFSU
Stockholms samlat in idéer och önskemål kring hur en användningsbar kommunikationsplan
för RFSU Stockholm skulle kunna se ut. Arbetet resulterade i dokumentet RFSU Stockholms
kommunikationsstrategi En lathund för att kommunicera. Tanken är att dokumentet ska
fungera som en tillgänglig, praktisk och enkel lathund att luta sig mot i varje situation där RFSU
Stockholm kommunicerar något.

Politiska utskottet

Det politiska utskottets mål under året har varit att göra en översyn och eventuell revidering av
föreningens politiska program. Utskottet gjorde en översyn och identifierade ett antal områden
som behöver revideras och utvecklas, ett arbete som kommer behöva fortsätta under nästa år.
Utskottet har också påbörjat ett arbete för att ta fram en modell för bevakning av politiska utspel
i regionen. Utskottet har konstaterat att påverkansarbete är ett mycket resurskrävande område
som kommer behöva prioriteras av kommande styrelser.
Utskottet har under året deltagit i dialog med förbundet och andra lokalföreningar om hur vi ska
förhålla oss till debatten kring porr och innehållsfilter, samt hur dessa debatter påverkar RFSU:s
handlingsutrymme på lokal nivå.
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MEDLEMSVERKSAMHET
RFSU Stockholms medlemspriser och eldsjälspokalen

I samband med valet 2018 var RFSUs viktigaste fråga förlossningsvården och framför allt eftervården. Det är frågor det sällan pratas om, men behovet är stort. Att fler arbetar aktivt med dessa
frågor är något vi uppskattar. 2019 års pristagare använde sin kompetens som barnmorska i interaktion med sina följare på instagram. Det skapade möjlighet för kunskapsinhämtning i tunnelbanans morgonrush eller på lunchpausen. Att det finns en så viktig och inspirerande person
som genom ett starkt folkbildande engagemang och på tillgängliga nyskapande sätt lyfter förlossningsvård och eftervård ville RFSU Stockholm uppmärksamma. Därför gick 2019 års Eldsjälspokal till Asabea Britton och hennes instagramkonto @asabea.
ÅRETS VARA går till en medlem som bidrar till RFSU Stockholms sexualupplysande arbete, på
etablerade eller nya arenor. Årets Vara 2019 gick till Even Baldvinsson en informatör vi ville uppmärksamma särskilt för det stora engagemanget i informatörsverksamheten i RFSU Stockholm.
Det är tack vare våra informatörer som vi kan nå den stora mängd unga vi möter varje år, och tack
vare dem som vi kan hålla oss uppdaterade på ungas verklighet. Even har visat stor kompetens
och professionalitet i mötet med unga under olika slags sexualupplysningspass på ett flertal olika
arenor. Even är utbildad Bas, Vill Du? och LS-informatör och har under 2018 mött runt 550 unga
och unga vuxna på HVB-boenden, i SPRINT-klasser och på högstadie- och gymnasieskolor i
Stockholms län.
Utöver detta spelar Even en viktig roll i vidareutvecklingen av RFSU Stockhomls sexualupplysning, bland annat genom att ha tagit flertalet metodutvecklande uppdrag samt genom sitt
engagemang i utvecklingsgruppen.
ÅRETS VÄLJA går till en medlem som bidrar till att flytta fram positionerna i RFSU Stockholms
lokalpolitiska arbete, genom dialog och/eller aktivism. Årets Välja 2019 gick till David Jatko.
Genom sitt mod, mångåriga engagemang och självklara sätt ville vi ge David priset Årets Välja.
David synliggör fetischism i vardagen och flyttar fram positionerna för hur en kan uttrycka sig och
ta plats. Den aktivism som David ägnar sig åt skapar även nya utrymmen för andra människor, inte
minst genom sajten darkside.se.
ÅRETS NJUTA går till en medlem som bidrar till RFSU Stockholm som medlemsorganisation,
som inspirerar till och möjliggör ideellt engagemang i föreningen. Årets Njuta 2019 gick till till
RFSU Stockholms BDSM- och fetischismgrupp som varit verksamma inom RFSU Stockholm i
många år.
Gruppen har till exempel haft fokus på samtyckesfrågan länge och inspirerar och möjliggör till
engagemang för våra medlemmar. Gruppen har vidare varit väldig aktiv under Stockholm Pride
och bidragit till att RFSU Stockholm är en given aktör på festivalen.
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MEDLEMSVERKSAMHET
Medlemsgrupper

Kommunikation

Gruppen kommunicerar internt genom
Kulturgruppen
ett slutet nätverk på nätcommunityt
Kulturgruppen har under 2019 ägnat sig åt
darkside.se: “RFSU Stockholms
kultur med sexualpolitiskt innehåll; böcker,
BDSM- och fetischismgrupp”. Där
teater, film och utställningar. Åtta personer har
hålls diskussioner och mötesnoteringar
var aktiva under året, en liten minskning jämfört
läggs upp. Medlemmar i nätverket är de
med 2018. Utöver de aktiva fanns ytterligare
som aktivt deltagit i möten under året.
en grupp personer som via e-post fick
Gruppen har också en användarprofil:
information om verksamheten och en rad tips
RFSUsthlmsBDSMFetischismgrupp. Det har
inom sexkulturområdet. Tolv träffar/aktiviteter
tidigare funnits ett annat nätverk på darkside.
genomfördes, en klar ökning jämfört med åtta
se för “RFSU Stockholm”. Nätverket hade
träffar under år 2018. Snittet på antal deltagare
ingen trafik och har därför tagits ner. För extern
per träff var nästan fem, en mindre ökning.
kommunikation finns mailadressen fetischismbdsm@rfsu.se.
Bland annat har gruppen läst böcker så
som Trosbekännelser av Nina Lekanders,
Aktiviteter
My Lesbian Experience with Loneliness av
Deltagande från ungdomsgruppen
japanska Kabi Nagata, I slutet på regnbågen
På gruppens möte den 20 mars deltog
av Bitte Anderssons, En apa i Rågsved av
representanter för ungdomsgruppen, en
Anna Suvanna Davidsson, Den brutna kvinnan
medlemsgrupp för personer upp till 26 år
av Simone de Beauvoirs och Gift av Tove
inom RFSU Stockholm, kopplad till RFSU:s
Ditlevsens. Kulturgruppen har även sett
ungdomsnätverk. Mötet resulterade i
föreställningar så som Män kan inte våldtas,
trevliga diskussioner och ungdomsgruppen
Backstage och Älskarinnor på Stadsteatern,
informerade om sina events.
samt filmerna 120 slag i minuten och Porträtt
av en kvinna i brand. Sist men inte minst har
RFSUs kongress i Umeå den 31 maj-2 juni
gruppen tagit del av utställningen Från gatans
Från gruppen deltog David och Anders
protester till konstens rum av Sharon Hayes.
på kongressen och kongressen finns
dokumenterad separat. David tillsammans
med tolv andra personer inkom med en
motion om det problematiska BDSMFBDSM- och fetischismgruppen
begreppet: “Kongressmotion nr 7. Ett sakligt
Gruppen har under året bestått av cirka sju
och synliggörande språkbruk kring fetischism”.
personer (antal som regelbundet deltagit i
Motionen lyfter problemet med begreppet
möten). Ytterligare personer har deltagit i
BDSMF som felaktigt drar ihop BDSM och
enstaka möten under året.
fetischism: Fetischism och BDSM är separata
och över världen vedertagna begrepp.
Möten
Motionen uppmärksammades också med en
Gruppen har haft tio protokollförda möten i
artikel i Ottar. Motionen bifölls enhälligt.
RFSU’s lokaler, dessa har hållit på onsdagar
mellan klockan 18.00 och 19.00. Numera den
tredje onsdagen i månaden. Möten annonseras
i kalendariet på nätcommunityt www.darkside.
se. På mötena har gruppens inriktning
diskuterats och planering av aktiviteter, såsom
deltagande i BDSM-relaterade events på olika
håll i Sverige har skett.

11

Möten med det nationella “Fetischism- och BDSM-nätverket”
Nätverket hade en liten samling under RFSUs
kongress med något dussin delegater.

MEDLEMSVERKSAMHET
BDSM-picknick
Gruppen arrangerade en picknick i Hagaparken
den 24 juli med anledning av BDSM-dagen
”24/7”. Plats markerades med BDSM-flaggan.
Eventet annonserades på www.darkside.se och

minska stigma. Ett tillfälle att fira vunna segrar,
men också att blicka framåt! Utställningen
bestod av två tillfällen, vernissage den 22
november och finissage den 29 november.

cirka 15 entusiastiska deltagare dök upp.

Stockholm Pride 2019, Pride Park och Pride House
Gruppen deltog på Stockholm Pride 2019
genom aktiviteter i Kinkykvarteret, ett
avskilt område i Pride Park. Det anordnades
paneldebatt under rubriken Psykologer pratar
kommunikation och kink och medlemmar i
gruppen deltog som volontärer inom “prova
på”. Gruppen var även volontärer en kväll i
RFSU’s tält på Stockholm Pride samt deltog i
Prideparaden.

Bokcirkel
Gruppen har 2019 startat bokcirkel och det
första mötet hölls den 5 november. Den valda
boken var Berättelsen om O av Pauline Réage,
pseudonym för Anne Desclos (mer känd som
Dominique Aury). Bokcirkeln kommer att
fortsätta under 2020.
Utställning ”Nötkärnan”
RFSU Stockholms BDSM- och fetischismgrupp anordnade en utställning/performance
för att markera att det är 10 år sedan
friskförklaringen av BDSM, fetischism och
transvestism. Detta är en del av HBTQ+ som
fortfarande i hög utsträckning blir utsatta
för trivialisering och fördomar. 2019 firades
tioårsjubileum sedan friskförklaringen av dessa
identiteter, vilket är ett viktigt steg mot att
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I den eklektiska grupputställningen
välkomnades konstnärer som har BDSM,
fetischism och/ eller transvestism närvarande
i sitt skapande eller som identitet. Det bjöds
bland annat på flogginguppvisning med
pianoackompanjemang och medverkande
under utställningen var artister som Adrian
Malmgren, Dark Lark, Kim Zockermann,
Sexhistoriska muséet och Elena Sperner.
Flera konstnärer som deltog i utställningen
kände att deras skapande fick en ovanligt
passande kontext och inramning i och med
att den är direkt kopplad med deras bdsm-,
fetischism- eller transvestismidentitet. På sin
föreläsning om vampirism använde till exempel
sig Elena Sperner av diskursteorier och
feministiskt perspektiv. Salen var fullproppad
med besökare på alla hennes tre föreläsningar.

MEDLEMSVERKSAMHET
Gruppen värvade minst sju nya medlemmar
vid det första tillfället, och cirka 15 nya den
andra kvällen. Utställningen fick positiva
kommentarer och bara högsta betyg i
utvärderingen av besökare.
Konstnärer som ställde ut :
Saga Mattsson - video/installation (möbel);
BDSM, utforskande av roller, maktförskjutning
Adrian Malmgren - Illustrationer; bondage,
transsexualism, explicit
Kim Zockermann - Screentryck, readymades,
ritningar; BDSM, impact play

Fria relationsgruppen
Fria Relationsgruppen har under året
bedrivit varierande verksamhet i form
av hela 18 aktiviteter. Den löpande
verksamheten bestod av tio möten med
allmänna samtalsgruppen och sju möten
med existentiella samtalsgruppen. Utöver
det planerade gruppen fyra workshops/
föreläsningar på Stockholm Pride, som tyvärr
aldrig kom med i programmet. Sist men inte
minst hade gruppens styrgrupp en träff under
våren, där gruppens framtida riktning och
informationsstruktur ytterligare diskuterats .

På den administrativa fronten har
gruppen fortsatt att arbetet med att
Victoria Blå - Audiokonst, interaktivt konstverk; uppdatera den offentliga dropboxmapp
BDSM, representation av maktförskjutning,
med informationsmaterial som finns för
fetischism
medlemmar samt vidareutvecklat interna
informationsdokument.
Kent Renker - 2 st Code Black affischer
från Club Abzint, klippbok med historiska
En glädjande sak är att gruppens
dokument över kinkykulturen
samtalsgrupper är så populära. Det tas
som mest emot nio anmälningar per grupp
Dark Lark - 1 st fotografi; gravid kvinna i latex,
och dessa tillfällen är ofta fullbokade.
gasmask (perceptionsberövande)
Fria Relationsgruppen är också stolta
över att gruppens samtalsledare Martina
Elena Sperner - dokumentärfilm, föreläsningar Hallin fick bifall på sin motion på RFSUs
om vampyrism och fetischism
kongress under våren. Hennes förslag var att
förbundsstyrelsen, senast inför kongressen
Martina - Dockhus, krinolin; BDSM, bondage
2021, ska arbeta för att:
Sexhistoriska museet - lånade verk och
- belysa tvåsamhetsnormen och synliggöra
material; fotografier (femdom, bondage),
alternativa relationsformer
litteratur (kontaktannonser,) skisser
- verka för juridiska rättigheter för icke(homosexualitet, impact play, femdom,
tvåsamma relationer
fetischism)
I övrigt har året präglats av en del otur/krångel
Miss Circus - skisser; BDSM, impact play
med lokalbokningar på Alsnögatan. Dels har
Exorcisterna - spelning med bdsm relaterad
rummen inte alltid passat gruppens behov, dels
musik Mita, Kaj & Lukas - Flogginguppvisning
har det inte alltid varit möjligt att få tillgång på
med piano- och gitarrackompanjemang
de veckodagar som önskats. Under hösten har
gruppen av denna anledning huserat allmänna
Referenslista med ”Kinky Aware Professionals” samtalsgruppens träffar i Dynamos lokaler, men
Listan finns sedan 1 september 2018 i form
inte heller detta har fungerat optimalt av olika
av en profil på darkside.se; ”Kinkvänliga_
skäl.
behandlare” https://www.darkside.se/profil.
php?id=282315. Profilen har hittills haft
1983 enskilda besökare. Sidan uppdateras
kontinuerligt och har just nu 16 behandlare
listade.
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MEDLEMSVERKSAMHET
Love & Peace United
2019 har varit en mycket lyckad säsong för
korpenlaget Love and Peace United som för
första gången någonsin kammade hem en
seger i sin serie - mix div 4 söder vardagar.

VVN-ambassadörerna
VVN står för vara, välja och njuta och
ambassadörerna är en helt ny medlemsgrupp
som startats i RFSU Stockholm för att
tillgängliggöra engagemang för alla som vill
engagera sig. VVN-ambassadörerna är tänkta
att fungera som styrelsens förlängda arm för att
alla förfrågningar ska kunna mötas.
VVN-ambassadörernas huvuduppdrag är
att representera och informera om RFSUs
grundidé och vision, RFSU Stockholms
verksamhet, sprida sexualpolitisk kunskap samt
värva nya och vårda existerande medlemmar.
Detta kan göras på många olika sätt,
exempelvis genom informationsbord, mingel
vid interna event, synlighet på Stockholm Pride
och liknande.
I skrivande stund har VVN-ambassadörerna
haft två uppdrag. Två av dem deltog
med informationsbord under antidiskrimineringsdagen på ProCivitas gymnasium
den 4 december där de delade ut kondomer,
miniquizade och pratade om RFSU Stockholms
verksamhet. 30 personer gjorde miniquizet.

14

Samma kväll deltog en VVN-ambassadör
på RFSU Stockholm och RFSL Stockholms
vinterfest där hen minglade bland gästerna och
såg till att alla kände sig välkomna.
Vid det andra tillfället för sexquiz den 7
januari var en VVN-ambassadör med och
hjälpte till med att samtala med deltagare och
medlemsvärva.

KANSLIET
Anställda under 2019

Noah Elstad, verksamhetschef
Ellen Nordlund, projektledare sexualupplysning
Jessica Djäken, projektledare sexualupplysning
Linus Lundby, projektledare sexualupplysning
Hanna Öfors, projektledare sex i rörelse
Malin Lorensson, projektledare sexualupplysning
Emma Sylvén Cornelius, projektledare
Tobias Holmberg, projektledare Sex i rörelse (tom 30/6)
Hanna Öfors, projektmedarbetare Sex i rörelse
Helene Delilah Ribjer, administratör
Anna Diop, administratör
Elin Öberg, administratör
Isabel Lind, vik. föreningssekreterare och projektledare Sex i rörelse
Sara Soltani Boljak, vik. föreningssekreterare
Hanna Weber Vernét, projektledare sexualupplysning (föräldraledig from november 2019)
Malin Kvitvær, projektledare sexualupplysning (föräldraledig)
Elin Bengtsson, föreningssekreterare, tjänstledig
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KANSLIET
Kansliets verksamhet 2019

2019 har varit ett intensivt år, både i verksamhet och utveckling. Eftersom RFSU Stockholm
vuxit mycket de senaste åren har organisationen och kansliet en tid lidit av växtvärk, där
strukturer och rutiner inte längre passade den
nya storleken. Under 2019 togs extern hjälp in
för att utveckla en helt ny kansliorganisation,
en process som formellt pågick under februari-september under ledning av en konsult
från Centigo, även om arbetet med utveckling självklart fortsatt också efteråt. Det har
varit en viktig satsning för struktur, hållbarhet,
arbetsmiljö och användandet av gemensamma resurser. Som ett resultat finns nu tre team:
Team Skola, Team Hemma/Fritid och Team Admin, samt en strategisk teamsamordningsgrupp
bestående av verksamhetschef, teamledare
och föreningssekreterare.
Under året har kansliet gått vidare med arbetstidsförkortningen som inleddes under 2018,
och sedan den 1 juni 2019 har RFSU Stockholms kansli sex timmars arbetsdag!
Andra satsningar har varit att tre ur personalen
har deltagit vid internationella konferenser i
USA, för kunskapsinhämtning och fördjupning.
Verksamhetschefen antogs under hösten till
Ideell Arenas “Fenixprogrammet”, ett ett forskningsbaserat program för strategiskt ledarskap
i ideella organisationer, som fortsätter också
under första halvan av 2020.
Sammantaget har kansliverksamheteterna slagit nytt rekort i antal personer som nåtts under
året med sexualupplysande insatser: fler än
9600 personer! Drygt 8000 är unga och resten är personalutbildningar eller andra insatser
som riktar sig till vuxna.

Basverksamheten och Vill du?
Basverksamheten och Vill Du? har 2019 nått
sina mål med råge, och har även haft möjlighet
att fortsätta det interna kvalitetsarbete med
baspassen och informatörsutbildningen som
påbörjades 2018.
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Vi har träffat 5232 unga med baspass, 1995
med Vill Du-pass samt 260 skolpersonal med
fortbildning. Våra informatörer har under året
uppvisat enorm såväl professionalitet som
kapacitet, i oktober enbart träffade vi över
1000 unga.

Tack vare att vi inom ett annat nationellt
projekt utbildade informatörer i att hålla
lärarföreläsningar, har vi haft en högre kapacitet än tidigare att ta sådana uppdrag även
inom bas- och Vill Du-verksamheten. Förutom lärare på skolor har vi träffat blivande
ämneslärare på SU samt blivande mellandstadielärare på Södertörns högskola. En
annan lärarsatsning vi varit med på är Förbundskansliets “Vecka 6-satsning”, där vi
träffade lärare som fick prova på att delta i våra
metoder - ett mycket uppskattat upplägg.
Under våren fick vi resultaten från den utvärdering som gjorts av basverksamheten av
konsultföretaget Splitvision Research, där 108
elever, 15 lärare och 8 informatörer intervjuats
och flera pass samt delar av vår informatörsutbildning observerats. Vi är otroligt stolta över
resultaten, och vill lyfta fram ett citat specifikt:

KANSLIET
De effekter och den samhällsnytta som
baspasset leder till är med stor sannolikhet att
fler ungdomar:
•Har fått en stärkt självkänsla (identitet och
sexualitet).
•Har fått handlingskompetens som möjliggör
medvetna val som rör hälsa, relationer och
sexualitet.
•Genom samtalen har blivit stärkta att våga
bejaka sin sexualitet och identitet.
Vidare visar utvärderingen att vi stärker och når
unga som inte känt sig inkluderade av skolans
tidigare sexualundervisning, att sannolikheten
att använda kondom ökar tack vare vårt pass
och att det har blivit tydligare för deltagarna
vad ömsesidighet och lagen om frivilligt
deltagande innebär. Den visar också att våra
informatörer är pedagogiska, inkluderande
och duktiga på att skapa dialog. Utöver ros
ger resultaten även rekommendationer till
förbättringar, vilka vi planerar att jobba med
under 2020. Ändringar som redan gjorts i
linje med resultaten inkluderar att ta fram ett
åldersanpassat pass samt mindre ändringar
i passupplägget. Vi har spridit dessa resultat
internt inom RFSU och presenterat de för våra
informatörer.
I samband med rekryteringen såg vi över och
reviderade vår ansöknings- och urvalsprocess
för att öka vår representation och kunskap
kring maskuliniteter och antirasism.
Den grupp för extra engagerade informatörer
(Utvecklingsgruppen) som startades 2018
har i år växt, tagit sig an flera uppdrag och
varit en stor hjälp i vårt kvalitetssäkrande
arbete. Gruppen har setts för att samtala om
informatörsverksamhetens generella behov,
anordnat föreläsningar i Samtyckeshjulet och
fetischism samt tagit fram ett åldersanpassat
och ett NPF-anpassat passupplägg. De har
även getts fortbildning i feedback för att kunna
vara faddrar åt de nyutbildade informatörerna ett mycket uppskattat upplägg.
Inom Vill Du? har ett nätverk startats med

17

andra lokalföreningar, och vi ser fram emot att
lära av varandra kommande år. Under hösten
2019 började materialet uppdateras i enlighet
med de erfarenheter som våra Vill Du?informatörer samlat på sig.

Lättare svenska
När lättare svenska ser tillbaka på 2019 är det
med glädje. Under 2019 hade vi möjlighet att
skala upp verksamheten och har under året
mött 400 elever i språkintroduktionsklasser.
95 av de elever vi mött har vi träffat under juni
på två olika sommarskolor. Vi samarbetade
med Blackebergs gymnasium som hade
sommarskola för språkintroduktionselever från
hela staden samt Nynäshamns gymnasium.
Informatörerna har gjort ett strålande jobb!
Utvärderingarna från årets pass får (fortsatt)
höga betyg från de elever vi möter. Vi har också
fått ett tillskott på sex nya LS-informatörer
av den fortbildning som genomförts under
året. Inför fortbildningen gjorde vi en stor
uppdatering kring hur vi pratar om antirasism
utifrån nya lärdomar och kunskaper vi
tillförskansat oss under året, bland annat på
konferenserna i USA.
Förutom att genomföra pass har några av våra
informatörer också utvecklat nya exempelpass.
De har tagit fram tre olika passupplägg för
tre olika språknivåer, nybörjare, medel och
avancerat. Uppläggen har testats under året,
och kommer att utvärderas under 2020. Vi
har hållit i de strukturer som började byggas
under 2018 med utvecklingsgrupp och nya
administrativa rutiner, något som vi ser som en
viktig och bra grund för utveckling och kvalité
för projektet.

KANSLIET
Vi har fortsatt vår rutinmässiga kontakt
ungdomsmottagningar i samband med
våra besök. En sådan kontakt ledde till
en gemensam satsning i Södertälje där
ungdomsmottagningen höll mottagning i
skolan samtidigt som vi höll pass, vilket blev en
lyckad kombination. Under det tillfället var
även Länstidningen i Södertälje där och skrev
ett fint reportage som två av våra LSinformatörer (Emilia Lindelöf och Moremi
Agbaje) medverkade.

materialgranskning i ANDT (alkohol, narkotika,
droger och tobak).

Fritidsprojektet

Lättare svenska har också samarbetat med
förbundet gällande UPOS (Upplysning på olika
språk). Vi har gått in med administrativ kraft
och rekryterat nyckelpersoner som kommer att
hålla sexualupplysning på arabiska och farsi.

I år gjorde fritidsgårdar comeback som arena
för vår verksamhet efter några års vilande. Vi
har utbildat åtta informatörer i projektet där
där en del är informatörer sedan tidigare och
en del har handplockats direkt in i projektet
utifrån egenskaper och erfarenheter som vi
ansett vara värdefulla men tidigare saknat.
Informatörerna har träffat ungdomar på tio
fritidsgårdar i Stockholms stad. Därtill har vi
genomfört ett pilotprojekt där vi träffade en
killgrupp vid fem tillfällen på en fritidsgård och
pratade extra om maskulinitetsnormer.

Vi har också fortsatt vår samverkan med
förbundskansli och andra lokalföreningar som
bedriver LS-verksamhet för att utvärdera och
utveckla verksamheten. Vi har deltagit vid två
nationella nätverksträffar för verksamheter
inom RFSU som möter nyanlända, varav en
arrangerades av oss, där stort fokus i år riktades
mot vårt antirasistiska arbete.

Vi har även tagit fram en personalutbildning
som vi genomfört vid tre tillfällen för
fritidsgårdspersonal samt vid ett tillfälle
för fritidsledarstudenter på Skarpnäcks
folkhögskola. Utbildningen har fått ett otroligt
fint mottagande och vi planerar nu bland
annat för ett fördjupat samarbete med
folkhögskolan framöver.

Finnas där

Arvsfondsprojekten

2019 var det andra och sista året för Finnas där,
ett samarbete mellan RFSU Stockholm och
Framtid Stockholm. Under våren hade vi en ny
finansiering från Stockholms stads Uppdrag
psykisk hälsa. Med de resurserna utbildade
vi personal på HVB- och stödboenden
samt ungdomar på boenden och under
sommarskolan. Vi genomförde även ett
samarbete med Framtid Stockholms PLUSenhet som arbetar med föräldrastödsprogram.
Vi utbildade och handledde deras personal i
normkritik samt gav feedback på deras
material ABC tonår.
Under hösten har vi genomfört
kunskapsutbyten mellan organisationerna.
RFSU Stockholm har utbildat all personal
på Framtid Stockholm, cirka 80 stycken,
i sexualkunskap och normkritik. I gengäld
har personal på RFSU fått utbildning i
Traumamedveten omsorg samt utbildning och
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Hemma - sexualupplysning för familjehem
2019 har varit ett intensivt år för Hemmaprojektet. Vi har slutfört arbetet med våra
tre kortfilmer och fyra poddar som tagits fram i
samarbete med Verket Produktion.
Inspelningarna skedde i feb-mars och
efterarbetet avslutades sedan strax efter
sommaren. Filmerna skildrar vardagsnära
situationer där vi får följa tre ungdomar i varsitt
familjehem och tanken är att de ska väcka
nyfikenhet, spegla erfarenheter hos
familjehem och underlätta diskussion och
erfarenhetsutbyte under våra utbildningar. I
utbildningar med socialtjänsten så har fokus
legat på hur man som familjehemssekreterare
eller barnsekreterare kan stötta
familjehemmmet respektive ungdomen.
Teman för filmerna är normer kring sex,
utsatthet och oro samt frågor kring press och
förväntningar kopplat till att som ung.

KANSLIET

Foto: Theodor Lundqvist

ytterligare två tillfällen under hösten.
Deltagarna erbjuds uppföljande träffar ute i
verksamheterna och innan projektåret är slut
kommer vi att ha besökt familjehemsenheter
i Tyresö, Södertälje och Haninge. Vi har
under 2019 genomfört tre utbildningar för
familjehem i Stockholmsregionen. I september
fick vi möjlighet att presentera projektet
och delar av vårt material på den nationella
Familjehemskonferensen i Göteborg. Totalt
har vi utbildat 35 familjehem och träffat 159
yrkesverksamma från olika socialtjänstenheter
(i workshops, seminarier och utbildningar)
under året.
Efter årsskiftet börjar vår nationella
spridningsfas och under 2020 ska vi utbilda
på flera håll runtom i Sverige. Projektet har
fått möjlighet att förlängas till och med sista
september 2020, vilket möjliggör en ännu
bättre spridning.

Sex i rörelse
Foto: Theodor Lundqvist
Som komplement till filmerna har vi under
året även tagit fram fyra stycken femminuterspoddar. Poddarna bygger på
intervjuer med familjehem och placerade unga
och syftar till att föra in autentiska berättelser
från verkligheten under våra utbildningar. Vi
har börjat implementera allt material under
framför allt höstens utbildningar och har fått
jättefin feedback från deltagare.
För att metodmaterialet ska leva kvar efter
projektet så har vi även satsat på att ta
fram reflektionsfrågor som kan användas i
handlednings- eller utbildningssammanhang
inom familjehemsvården samt arbetat vidare
med Handboken till familjehem. Den delen
av materialet kommer att färdigställas under
början av 2020.
I maj höll vi vår första heldagsutbildning för
socialtjänst och har sedan dess genomfört
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2019 har varit ett fullspäckat och spännande år
för Sex i rörelse, där saker både tagit sin början
och fått ett slut.
Projektet som var inne på sitt sista år arbetade
det första halvåret stenhårt med att ta fram och
få klart en bildbank till hemsidan. En praktika
om funktion och sexualitet, och tre kortfilmer
som kan användas som diskussionsunderlag
och som bygger på ungas egna frågor kring
sexualitet, kroppen och relationer.
En releasefest för filmerna arrangerades i maj
och ett flertal personer bjöds in som på olika
sätt varit inblandade i projektets löpande
arbete. Förhoppningen var att dessa personer
i sin tur skulle ta med sig denna samlade
kunskap i mötet med unga ur målgruppen
på sina respektive arbetsplatser och arenor.
Vidare genomfördes ett Cripseparatistiskt
forum under sommaren 2019. Detta med
syfte att samla nyckelpersoner inom
funktionsaktivismen och skapa förutsättningar
att bilda allianser inför framtida samarbeten.
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Projektet som skulle tagit slut i juni fick som
tur var förlängt och har under resterande delen
av året arbetat med etablering och spridning
av filmerna, praktikan och hemsidan. Det här
har inneburit att projektet bland annat kunnat
utbilda cirka 30 anställda och förtroendevalda
internt inom RFSU. Med representanter både
från förbundskansliet och lokalföreningar
såsom Stockholm, Malmö, Göteborg och
Örebro. Ett 30-tal skolinformatörer vid
RFSU Stockholm har även tagit del av en
workshopkväll.

Vi har fortsatt vårt fruktbara samarbete
med Statens institutionsstyrelse som bland
annat var med och filmade och intervjuade
oss under en utbildning för spridning till fler
institutioner. Vi har haft en haft en heldag på
deras huvudkontor där vi fick ge feedback och
rekommendationer för myndighetens fortsatta
arbete med normer och sexualitet och planerar
nu för fortsatta samarbeten.

Slutligen genomfördes en slutkonferens
“Sex i rörelse - en konferens om
funktionsinkluderande sexualupplysning” i
december 2019 där 65 personer deltog. Dagen
tog sin utgångspunkt i de erfarenheter och
material som detta treåriga projektet tagit fram,
och på slutet av dagen hölls en paneldiskussion
om hur dessa lärdomar skulle kunna tas vidare.

Eftersom projektet var unikt i sin organisering
där flera av RFSU:s lokalföreningar deltog
tillsammans med förbundskansliet har vi
under året ägnat mycket tid år utvärdering
av samarbetsformer och organisering. Vi
genomförde bland annat en workshop ledd av
en organisationspsykolog med alla projektets
medarbetare samt verksamhetschefer. I stort
har det varit väldigt lyckat och projektet har
lett till många nya och fördjupade samarbeten
nationellt. Som organisation har RFSU tagit
med sig mycket lärdomar av Nyfiken.

Vi genomförde även en väldigt lyckad
konferens i Stockholm för spridning av
projektets lärdomar, där ytterligare 110
Dessutom har Sex i rörelse utbildat tre personer yrkesverksamma deltog. Hela konferensen
från Förbundet Unga Rörelsehindrade, samt
filmades för att sändas på UR och finns nu
75 personer från tre av de fyra Riksgymnasium
även tillgänglig på UR Play. Vi har därtill
för Rörelsehindrade (Kristianstad, Umeå och
tagit fram ett modulpaket där alla våra
Stockholm). Under en kväll med fritidsgården
personalutbildningar standardiserat och
Träffstugan nådde projektet ytterligare tio
gjorts tillgängliga för alla medarbetare inom
fritidsledare och projektet har även hållit
RFSU. Slutligen spelade vi in två filmer att
workshops för unga på träffstugan och för RG
använda i utbildningar, en om antirasistisk
aktiv rehabiliterings höstläger.
sexualundervisning och en om ömsesidighet.

Filmerna som projektet lanserades i slutet
av april har i slutet på januari 2020 visats
sammanlagt 17535 gånger.
Även om projektet formellt avslutades 2019
har förfrågningar om fler utbildningar från
Riksgymnasium för Rörelsehindrade rullat
in och en fortbildning med tio informatörer
genomfördes i slutet av januari 2020.

Nyfiken
För Nyfiken - Sex och relationer för unga
nyanlända var 2019 det sista året. Vi utbildade
över hela landet drygt 400 unga och 190
yrkesverksamma vilket gjorde att vi uppnått
projektets alla mål för de tre åren med råge!
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En följd av detta är att vi under hösten började
skriva på en ny nationell samarbetsansökan till
Arvsfonden som den här gången handlar om
killar, utsatthet och maskuliniteter.

övrigt
Skolverket

Under våren 2019 fick RFSU projektmedel från Skolverket. RFSU Stockholm fick i uppdrag av
RFSUs förbundskansli att ta fram ett utbildningskoncept för skolpersonal som en del i projektet.
RFSU Stockholms uppdrag var att stärka skolpersonal i hur de kan arbeta med samtycke och ömsesidighet i skolans sex- och samlevnadsundervisning, samt ge kunskap om viktiga grundläggande perspektiv på sex- och samlevnadsundervisningen. Utbildningskonceptet skulle sedan spridas
nationellt.
RFSU Stockholm hade ansvar för att ta fram föreläsningar, planera utbildning, sprida information
och rekrytera utbildare, administrera och utbilda grupp om 20 personer med nationell spridning.
RFSU Stockholm hade också i uppdrag att möta tolv (skol)personalgrupper i Stockholm.
Detta blev ett mycket lyckat projekt. Förutom att lyckas med alla ovanstående mål har RFSU
Stockholm nu fem informatörer som fortbildats i att utbilda lärare. Vi bidrog också till att informatörer från lokalföreningarna Malmö, Uppsala, Umeå och Luleå fick detsamma. Förutom att utbildningskoncept och föreläsningar är framtagna, och personer som kan utbilda i det resulterade
också projektet till att vi träffat omkring 200 lärare med hjälp av medel från detta projekt. Vi
kunde under 2019 i större utsträckning möjliggöra att möta den efterfrågan som finns på fortbildning av skolpersonal. En annan effekt är av att ha fler personer som kan ta föreläsningar för skolpersonal, är att vi kan fortsätta med det under 2020.

Salong vagina

Under 2019 har Teater Sällskapet och RFSU Stockholm fortsatt haft ett lyckat samarbete med
deras föreställning Salong Vagina som det går att läsa mer om på deras hemsida http://www.salongvagina.se/.
Under oktober har vi i samband med deras föreställning mött 150 högstadieelever i ett eftersamtal. Eftersamtalen har handlat om lustanatomi och rätten till den egna
kroppen.
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övrigt
sommarens hetaste sextips

Under sommaren 2019 medverkade RFSU Stockholms sexualupplysare Linus Lundby och Malin
Lorensson i Sveriges Radio P4. Först intervjuades de på midsommarafton om “midsommarsex”.
Inslaget gjorde succé och föranledde en egen serie med fem avsnitt där det bland annat pratades
om hur en kan hotta upp sexlivet, orgasmglappet, säkrare sex och njutning. Serien finns att lyssna
på Sveriges Radios hemsida under P4 Stockholm.
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=103&grupp=32105
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övrigt
författarsamtal med abf stockholm

Hösten 2019 genomfördes två författarsamtal tillsammans med ABF Stockholm. Det första mellan RFSU Stockholms sexualupplysare Jessica Djäken och Amanda Colldén och Anna Dahlbäck,
som driver podcasten Alla Våra Ligg, om deras nya bok Kom du? - alla våra tankar om kvinnlig
njutning och (fejkade) orgasmer?. Det andra mellan RFSU Stockholms sexualupplysare Linus
Lundby och Murre Gonday, debutförfattare till boken #TTT: Touch, Tankar & Tabu.

bildningsbaren malmö universitet

Tillsammans med forskaren Charlotta Holmström och organisationen Fatta deltog vi i ett panelsamtal kring ömsesidighet och gränser. Samtalet utgick från ny forskning från Malmö universitet
som visade att unga anser att ett nej alltid ska respekteras samtidigt som de är tydligt medvetna
om förväntningar och normer kring sexuella möten vilket skapar en osäkerhet kring gränsdragningar och samtycke som kan vara svår att hantera.

teckna sex

Arvsfondsprojektet “Teckna sex” avslutades vid årsskiftet 2018-19 och projektledaren är
föräldraledig, men det finns fortfarande ett antal aktiva informatörer som tar pass när förfrågningar dyker upp och vi har träffat ca 50 personer under året. Metodmaterialet med sexualupplysande filmer på teckenspråk ligger tillgängligt på RFSU:s Youtubekanal, och filmen “Okej: Kan vi
inte bara mysa?” har nu visats över 200 000 gånger!

internationella konferenser

Under året har tre medarbetare åkt på internationella konferenser inom sexualupplysning och
sexuell hälsa, nämligen NSHC (National Sexual Health Conference ) i Chicago och AASECT
(American Association of Sexual Educators, Counselors and Therapists) i Philadelphia. Det har
gett oss massor av ny kunskap, perspektiv, idéer och inspiration. Bland annat har vi utifrån det
utvecklat hur vi jobbar med antirasism och kink i vår upplysning och utbildning.
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