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FÖR DIG SOM
GILLAR RFSU

Vad vill du
läsa om?
 Lust är RFSU:s medlemstidning
och kommer ut två gånger per år.
Vad vill du läsa om
i nästa nummer?
Mejla ulrika.hammar@rfsu.se
och berätta! 

Har jag
herpes?
Följ med
en dag på
RFSU-kliniken

UTMANAR
TVÅSAMHETSNORMEN
RFSU-MEDLEM OCH SAMTALSCOACH

bli medlem du också!
Att bli medlem i RFSU är ett viktigt ställningstagande för alla människors rätt till sin kropp och sin
sexualitet. Anmäl dig via rfsu.se/medlem

Martina Hallin utmanade
relationsnormerna. Nu hjälper hon fler
att göra medvetna livsval.

TA INTE DINA
RÄTTIGHETER
FÖR GIVNA

“Jag är otroligt glad
och hedrad över att få
vara en del av RFSU.
Nu ser jag fram emot
att bidra till att frågor
som rör sexuell och
reproduktiv hälsa och
rättigheter får ännu
större genomslag i
samhället.”
Ingela Holmertz,
RFSU:s nytillträdda generalsekreterare. 

FOTO: DANIEL IVARSSON

Min sexualitet min rätt!
 Hur ser sexlivet ut för
dem som har en funktionsnedsättning? Och får de
samma information om
kropp och sex som andra?
Det ska
RFSU och
Funktionsrätt Sverige
ta reda på
i projektet
“Min sexualitet - min
rätt”. En del
i projektet
är en enkät
som personer med funktionsnedsättningar ska svara på. Är du intresserad av att medverka?
Mejla till minsexualitet@
funktionsratt.se 
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I oktober beslutade Po
lens författningsdom
stol att avskaffa rätten
till abort vid foster
skador, en av få möj
ligheter att få en abort
i landet. Regeringen
vill dessutom krimina
lisera sexualundervis
ning och nedmontera
arbetet mot våld i nära
relationer. Var tredje
polack bor redan i en
hbtq-fri zon.
Det finns krafter som vill att
Sverige går i samma riktning.
När RFSU granskade alla sexu
alpolitiska initiativ i kommuner
och regioner var det ett parti
som tydligt skiljde ut
sig – Sverigedemokra
terna. På flera orter
krävde SD att regn
bågsflaggan halas. I
Malmö vill SD stoppa
att elevhälsan
hbtq-certifieras,
i Sundsvall
och Örebro
kräver de en
handlings
plan för att

minska aborterna och i ett
flertal kommuner vill SD
stoppa genuspedagogik.
Motståndet samarbetar
internationellt och mobi
liserar. Djupt konservativa
grupper i USA har sedan 2007
pumpat in 850 miljoner kro
nor i arbetet för att begränsa
aborträtten och hbtq-personers
rättigheter i Europa.
MEN ÄVEN VI som står upp för
rätten till kropp och sexua
litet mobiliserar. I Polen har
människor demonstrerat för
aborträtten i de största protes
terna i landets moderna historia
– och tvingat regeringen att
ompröva inskränkningen av
aborträtten. I Sverige har
tusentals valt att #ståupp
föraborträtten och gå med i
Barnvagnsmarschen under
hösten. Att vara medlem
i RFSU är ett ställ
ningstagande som
är viktigare än på
länge.
HANS LINDE

Ordförande RFSU

Hiss

Diss

I Finland har över 50 000
skrivit under ett medborgar
initiativ och kräver fri abort.
Ska vårt grannland äntligen få
en modern abortlagstiftning?

Det saknas nio miljoner barnmorskor i världen för att säkerställa en
god vård för alla gravida. Varför
investeras det inte mer i barnmorskor och förlossningsvård?

FOTO: ARBETARRÖRELSENS ARKIV
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personer är i skrivande
stund med i facebookgruppen RFSU-medlemmar för
att mötas och diskutera våra
frågor. Gå med du också!
facebook.com/groups/
rfsumedlemmar

1940

Läkaren Lida Tabatznik utför graviditetstest på
RFSU:s laboratorium på 1940-talet. En kanin
eller padda injicerades med kvinnans urin.
Två dagar senare avlivades och dissekerades
djuret. Om kvinnan var gravid gav det utslag
på djurets äggstockar.
Hur görs graviditetstester på RFSU-kliniken
idag? Det kan du läsa om på sidan 10.
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Hallå där …
Måns Magnusson!
Du är en av åtta personer
i RFSU:s valberedning.

... personer deltog i RFSU:s stora
kampanj Barnvagnsmarschen
i oktober. På grund av covid-19
kunde vi inte samlas som vanligt på
gator och torg för att manifestera
mot mödradödligheten i världen.
Istället promenerade vi på varsitt
håll. Totalt traskades 27,5 miljoner
steg av deltagare från hela landet.
Barnvagnsskydden är slut, men vi
har några väskor med samma fina
mönster kvar! Vill du delta i en
utlottning? Mejla ulrika.hammar@
rfsu.se senast 31/12 2020.

Vad är valberedningens roll?
– Valberedningen är utsedd av
kongressen att ta fram ett förslag på förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer.
I praktiken innebär det att valberedningen ska försöka komma fram till ett förslag
på en ny förbundsstyrelse som vi tror kan
få kongressens förtroende.
Vilka kan nominera och vilka kan nomineras?
– Alla medlemmar, lokalföreningar
och medlemsorganisationer har rätt
att nominera. Alla personer kan också
nomineras. Dock är bara personer som är
medlemmar i RFSU, och ej anställda av
RFSU, valbara.

Forskarnätverket
fördjupar sig
 Är du intresserad av att ta del av,

Hur gör man för att nominera?
– Det är enkelt! Bara gå in på nominera.se/rfsu och ange vem du vill nominera
till förbundsstyrelsen. Det är bra om du
kollat med personen innan, men det är
inte nödvändigt. Det går också att skicka
ett mejl till valberedning@rfsu.se .

eller själv dela, och diskutera forskning inom sexologi och sexualpolitik? Då är forskarnätverket något
för dig!
Mejla forskarnatverket@rfsu.se
eller gå med i facebookgruppen
RFSU:s forskarnätverk. Från och
med nästa år kommer nätverket
ägna tre månader i taget åt ett visst
ämne för att riktigt fördjupa sig.
Först ut, nu i vinter, är forskning om
polyamori. 

RFSU Uppsala

Cafékvällar under
corona

RFSU Malmö
– Anna Lilja, projektledare inom
RFSU Malmös projekt Spektrum: Sex.
Jag ser upp till henne för att
hon är duktig på att förklara på ett pedagogiskt och
underhållande sätt och
alltid håller sig till fakta.
Jag beundrar Anna för
hennes kreativitet. Hon är
en riktig glädjespridare som
alltid får mig på bra humör.

 RFSU Malmös cafékvällar
för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar har fortsatt
även under corona. Under hösten
har man bland annat anordnat
speeddejting.
– Speeddejtingen var
rolig och något jag gärna
skulle göra om. Det var
lite nervöst i början, men
efter ett tag kändes det
mycket bättre, säger Micke
Undrom.
Tillhör du målgruppen och vill
delta i kommande träffar? Mejla
becky.nelson@rfsu.se. 

XZENU CRONSTRÖM BESKOW,
RFSU Göteborg
– Magnus Hirschfeld. Han gjorde
enorma insatser för förståelse och
acceptans för sexuella
minoriteter och könsidentitetsminoriteter. Själva
begreppet transsexualism kommer från honom.
Nazisterna såg honom som
en av sina främsta fiender och deras
bokbål fokuserade på hans institut för
sexualvetenskap.

Vulvan har vaknat!

 Du har

U

Tala
om sex

S

nominera kandidater till
förbundsstyrelsen. Det görs
via nominera.se/rfsu senast den
20 december 2020.
Den nya styrelsen väljs på
kongressen 2021.

har vaknat till liv efter några års
tystnad. Här träffas engagerade
aktivister för att diskutera vulvarelaterade frågor i ett tryggt rum.
Tillsammans smider de planer för
hur politisk påverkan och kunskapshöjande insatser kan förbättra
hälsa och njutning för personer med
vulva.
Vill du vara med? Mejla
vulvagruppen.sthlm@rfsu.se. 

RF

 Alla medlemmar i RFSU kan

 RFSU Stockholms Vulvagrupp

O:

Vill du nominera?

– Achsah Gabagambi Charles, som
arbetar med lutherska kyrkan i Tanzania
med att utbilda unga om sexuell hälsa och rättigheter.
Trots minskat demokratiskt utrymme, hot och
våld mot de som arbetar
för mänskliga rättigheter fortsätter Achsah och
hennes kollegor att prata med
unga i Tanzania om sex.

MATS JONSSON,

FOT

Vilket är ditt bästa kongressminne?
– När jag valdes in i förbundsstyrelsen
vid kongressen 2011. Det var en riktig
nagelbitare och jag var inte del av valberedningens förslag. Det var väldigt kul
att ändå få kongressens förtroende.

ILLUSTRATION: EVA FALLSTRÖM

Vad händer sedan?
– De nominerade får svara på en
enkät om deras kunskapsområden och
erfarenheter. I ett första steg bedömer vi
sedan kandidaterna helt anonymt. Målet
är att försöka hitta de kompetenser som
är viktiga i förbundsstyrelsen. Därefter
kompletterar vi med information om kön,
ålder med mera och ser om vi har en bra
bredd enligt de riktlinjer som finns. Därefter bjuder vi in ett tjugotal personer
för intervjuer där vi försöker skapa oss en
bättre bild av respektive person och hur
de skulle kunna platsa i förbundsstyrelsen. Till sist kommer vi fram till ett förslag
på 13 personer.

HANNA SOLDAL,

FOTO: XXX

Text: Ulrika Hammar

Vad är ditt bästa kongresstips?
– Ha kul! Det är jättemånga trevliga
och snälla människor på plats. Jag har
aldrig varit i en organisation som är så
varm. Troligtvis är det anledningen till
varför jag också vill bidra som valberedare.

Vem inspireras
du av i ditt
RFSU-engagemang?

väl inte missat
dokumentären om RFSU:s grundare Elise
Ottesen-Jensen? Det är en gripande
berättelse om Elises uppväxt i en kristen,
norsk familj och om hennes framgångar
som folkkär sexualupplysare. “Tala om
sex” heter filmen som går att se till och
med 4 oktober 2021 på SVT Play. 

JOHANNA LUNDSTRÖM,
RFSU Göteborg
– Jag inspireras av många och av
kollektiven av människor som bedrivit
sexualpolitik. Vanligt
folk, som inte blivit
kända namn, som gjort
aktivism i det tysta och
som inte varit ansiktet
utåt i någon rörelse eller
organisation.
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När Martina Hallin varit gift med en man
i 15 år blev hon handlöst förälskad i en kvinna.
Plötsligt ställdes allt på ända.
– Det var inget lätt beslut, men jag valde
henne. Jag kände att jag skulle dö om jag inte
följde mitt hjärta.

”Existera betyder ’träda
fram’. När vi gör det, inför oss
själva och andra, händer det
saker”, säger Martina Hallin
angående den Existentiella
samtalsgrupp som hon driver.

Text: Ulrika Hammar Foto: Daniel Ivarsson

”TVÅSAMHETEN ÄR
BARA EN NORM”

R

Relationen till kvinnan tog slut, men
erfarenheten av att ha levt i en samkö
nad relation gav insikten om att även
tvåsamheten bara är en norm. Sedan
många år lever hon därför i öppna
relationer med flera personer. Och hon
brinner för att få fler att göra med
vetna livsval och känna att det finns
möjlighet att bryta relationsnormer.
– Jag älskar när jag ser det där lilla
skiftet i en persons ögon. När polletten
trillar ner och hen förstår att den enda
relationspolisen som finns är den i det
egna huvudet. Det är en svindlande
tanke att det går att välja annorlunda.
2015 hittade Martina Hallin RFSU som
plattform för sitt engagemang. Idag leder
hon en samtalsgrupp om relationer för
medlemmar, sitter med i RFSU Stockholms
styrelse samt ingår i en arbetsgrupp som ska
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se över hur flersamhet kan inkluderas i RFSU:s
politiska påverkansarbete.
– Jag vill att RFSU har tvåsamhetsnormen i
åtanke i allt vi gör på ett lika självklart sätt som
vi har med till exempel heteronormen. Och så vill
jag att vi ska verka för antalsneutrala, familjeju
ridiska lagar. Den dagen det är genomfört, då är
mitt arbete klart!
ATT SPRÅKET FORMAR verkligheten

kom inte som
en nyhet för henne. Men som nybliven medlem
tyckte hon sig mötas av en ”flod av PK-begrepp”
som var svår att navigera i.
– Jag vågade nästan inte öppna munnen, tänk
te vad jag än säger kommer något bli fel. Men jag
har verkligen lärt mig uppskatta RFSU:s ibland
nitiska stringens. Språket är jätteviktigt när man
ska bedriva förändringsarbete.
Nu verkar hon själv för att RFSU ska
säga normbelysande istället för normkri

Boktips!
 För dig som är
nyfiken på flersamma
relationer: Den etiska
slampan av Janet W.
Hardy och Dossie
Easton.
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KALLELSE TILL KONGRESS
Martina Hallins motto

VAR MED OCH
PÅVERKA!

 Ingen annan kommer dö min död,
därför vill jag inte leva alla andras liv.

Vill du gå med i Fria
Relationsgruppen?
M
 ejla till friarelationer@rfsu.se,
eller gå med i den öppna facebookgruppen RFSU Stockholm Fria
Relationsgruppen.

 Vill du följa Martina Hallin i sociala
medier hittar du henne på Instagram
som Modiga_Relationer

Kongressen är RFSU:s högsta beslutande instans,
då medlemmar från hela landet samlas för att mötas,
diskutera och besluta om organisationens inriktning
och mål, samt välja en ny förbundsstyrelse som ska leda
riksförbundet fram till nästa kongress.
Martina Hallin säger att hon
lever som soul sexual - det
är själarnas möte hon vill åt.



tisk och antalsneutrala äktenskap istället för
månggifte. Hon gläds åt att Skolverket vill
ändra ämnet Sex och samlevnad till Sex och
relationer.
Men medan det politiska påverkansarbetet
driver på en förändring i samhället i stort, är
det i de mellanmänskliga mötena och samta
len Martina Hallin känner att hon kan göra

skillnad för individer. För fem år sedan startade
hon upp ”Den existentiella samtalsgruppen” inom
RFSU Stockholm. Till skillnad från i många andra
RFSU-sammanhang tillåts deltagarna att vara
privata.
– RFSU har så många forum där man kan
sitta och tycka saker och ting. Det här är inte för
dem som har svar på allt, utan för dem som vågar
ställa sig själva de stora skälvande frågorna. Vi
utforskar tillsammans, och jag leder det utforsk
andet.
VID VARJE TRÄFF delar

alla i gruppen en relations
relaterad fråga de brottas med. Sedan väljs en
frågeställning ut och frågeställaren blir coachad
av Martina Hallin inför gruppen. Avslutnings
vis reflekterar alla över vad det väckt i dem, och
Martina Hallin speglar det mot olika filosofiska
teman. Varje gång hon går från träffarna känner
hon sig hög på kärlek till människan.
– Det finns inget större än när människor öpp
nar sig inför, och känner igen sig i, varandra. Att
få vara med om det blir för mig en andlig upple
velse. Det gör att jag känner mig i kontakt med
något som är större än jag. 
8

 Enligt tidigare beslut ska kongressen vara i Örebro
den 11-13 juni 2021, men på grund av coronapandemin är det troligt att den kommer att genomföras på
distans. Startdatum gäller som planerat men antalet
dagar och mötets upplägg kan komma att anpassas
utefter dessa förändrade förutsättningar.

Vill du vara med?
 Ungefär hälften av deltagarna är ombud med
rösträtt. Dessa utses av RFSU:s lokalföreningar och
organisationsmedlemmar. Varje lokalförening har rätt
till minst två ombud. Därutöver fördelas 30 ombud
proportionellt mellan lokalföreningarna. Varje organisationsmedlem har rätt till ett ombud. Sista dag för
ombudsanmälan är den 11 mars.

Motionsregler
 En motion är ett förslag från en medlem eller organisationsmedlem om någonting viktigt som riksförbundet bör göra, ändra eller på annat sätt ta ställning
till. Motioner ska skrivas in i mötesverktyget VoteIT
senast den 11 mars. Om förslaget ska komma från en
lokalförening måste det först läggas fram för föreningens årsmöte.

Nomineringsregler
 Kongressen väljer en förbundsstyrelse, inklusive
förbundsordförande, samt valberedning och revisorer.
Medlemmar och organisationsmedlemmar ska nominera via nominera.se/rfsu senast den 20 december.

Möteshandlingar
 Möteshandlingarna blir tillgängliga senast 30 dagar
innan kongressen.

Vill du veta mer?
 Avgörande besked om kongressens genomförande
läggs upp på www.rfsu.se/kongress senast i mitten av
januari. Du kan redan nu gå med i medlemsgruppen
”RFSU:s kongress 2021” på Facebook för att hålla dig
uppdaterad, ställa frågor och diskutera med andra
medlemmar.

Läs mer om kongressen i stadgarna.

EN DAG PÅ
RFSU-KLINIKEN
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Lust har fått följa med barnmorskan
Ebba Tato en vanlig arbetsdag.
Det blir en dag i högt tempo, med allt från
testning av könssjukdomar till rådgivning
kring erektionsproblem. Häng med!
Text: Ulrika Hammar Foto: Daniel Ivarsson

6.30
Klockan ringer hemma hos
Ebba Tato i Vällingby. Hon går upp
och duschar och klär på sig och pro
menerar sedan till tunnelbanan.

8.10 Ebba Tato kommer till jobbet.
Hon byter om innan hon tar en kopp
kaffe samtidigt som hon läser på om förmidda
gens patienter.
8.58 Dagens första patient kallas in från vänt
rummet. Det är en kvinna som Ebba satte in en
kopparspiral på för två månader sedan
och nu kontrollerar hon så spiralen
sitter på plats. Allt ser bra ut och
patienten trivs med sitt nya preven
tivmedel.
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Ebba Tato kontrollerar att
en spiral sitter på plats som
den ska. Allt ser bra ut och
patienten är nöjd med sitt
nya preventivmedel.

– Jag erbjuder alltid patienterna att titta på sitt
underliv i en spegel under undersökningen. Det
är ett bra sätt att lära känna sin kropp.
9.20 En patient som Ebba träffat vid två tidigare
tillfällen är tillbaka. Han sökte sig till RFSU-kli
niken för erektil dysfunktion och har nu även
hunnit träffa en av läkarna. Ebba följer upp med
samtal om hur mindfullness- och intimitetsöv
ningarna fungerat och frågar om den medicin han
fått utskriven. Ebba märker att han skulle behöva
prata mer om orsakerna till problemen och ställer
honom i kö till en av terapeuterna.
– Jag önskar att jag hade mer tid med
varje patient. Men trots tidspres
sen gör jag allt jag kan för att
skapa förtroende och inge lugn.



Mellan patienterna ska journalerna
hinna uppdateras. Autofunktionen i
journalsystemet underlättar.
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12.15 Dags för lunch. Ebba Tato värmer sin hem
lagade vegetariska pastarätt i mikron och slår sig
ner bredvid kollegorna. De pratar om tv-serier
och om corona.
13.01 Eftermiddagens första patient har haft
svårt att få in en tampong i slidan och nu är hon
rädd att hon fått vaginism. Ebba Tato berät
tar hur viktigt det är att lyssna in den
egna kroppen. Det blir ett samtal om
onani, om penetrationsnormen och
om sexleksaker.
14.00 En kille kommer och testar
sig för könssjukdomar efter att ha
haft oskyddat sex. Han säger att
han brukar använda kondom, men
råkat slarva. Ebba Tato frågar nyfiket
och lyhört kring kondomanvändning.
Patienten får lämna svalgprov och urinprov för
klamydia och gonorré samt ett blodprov som tes
tar för hiv. Om tio dagar kommer provsvaren.

RFSU-kliniken i siffror 2019
– 20 000 besök av 12 000 personer
 15 år var den yngsta besökaren.
Den äldsta var 82.

 11 000 personer lämnade test
för klamydia och gonorré.

 8 000 personer lämnade test för hiv.
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 2 000 personer hittades genom
smittspårning.

”Det är stressigare på
RFSU-kliniken än på
Ungdomsmottagningen
där jag jobbade tidigare.
Men också på ett sätt
roligare eftersom det är
flera olika sorters patienter här,” säger Ebba Tato.

Min funktionsnedsättning gör
det svårt att greppa ordentligt
med händerna när jag onanerar.
Har du tips på en bra sexleksak?

14.24 En patient söker för att hon har ont vid
omslutande sex. Ebba Tato frågar hur länge pro
blemet har funnits och hur smärtan känns. Hon
hinner inte göra en gynekologisk undersökning
nu utan ställer henne i kö till vidare utredning.
Vulvodyni (smärta vid sex) är ett komplext pro
blem och RFSU-kliniken har därför ett team med
läkare, barnmorskor och terapeuter som arbetar
med just detta.
16.50 Ebba Tatos arbetsdag är över. Hon tar
tunnelbanan hem. På vägen lyssnar hon på en
ljudbok för att varva ner. Har hon tur har någon
av hennes barn börjat planerat middagen. 

SVAR: Det finns flera sexleksaker som inte kräver

FOTO: YOU2TOYS

... patienter per dag
träffar Ebba Tato i
genomsnitt. Artikeln visar
bara på ett urval.

 3 000 psykoterapisamtal.

Kerstin Isaxon är sexualupplysare
på RFSU:s förbundskansli.

11.23 En kvinna kommer med frågor om herpes
och för att testa sig för könssjukdomar. Hen
nes nya partner har herpes och hon undrar om
det kan smitta. Ebba Tato berättar att det är ett
mycket vanligt, ofarligt virus och att det finns
medicin man kan ta. Kvinnan testar sig för kla
mydia, gonorré, syfilis och hiv.
– Det har hänt några gånger att jag fått ge po
sitivt hiv-besked. Det känns mycket lättare idag
när det finns så bra mediciner att det går att leva
ett fullvärdigt liv. Det gäller att normalisera, att
berätta att det är en kronisk sjukdom som går att
leva med.
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 16 000 besök hos barnmorskan.

Fråga RFSU:s EXPERT

att du använder händerna. Om vi börjar med vibration så finns olika alternativ som man kan sitta på,
eller gnida sig mot. Som en VibePad – en vibrerande upphöjd platta du kan sätta till exempel på
en stol, och som sedan ger vibrationer till könet.
Det finns också särskilda kuddar som du kan sätta
fast en vibrator eller en fleshlight
i som du sedan gnider eller
trycker dig mot. Är du mer
sugen på penetration så
finns det dildos och masturbatorer som har en sugpropp i botten och därför
kan fästas på ett bord, stol
eller i väggen då du sedan
kan penetrera eller omsluta. 

Jag är nyfiken på att börja
använda en strap-on. Vad ska
jag tänka på?
SVAR: Satsa på kvalitet och komfort när du ska

köpa din första strap-on. Gå sedan på funktion och
utseende efter tycke och smak. Mitt tips är att välja
en strap-on sele med O-ringar i olika storlekar. Då
kan du använda olika dildos och så blir det lättare
att rengöra. Testa selen så att remmar och
kanter inte skaver. Selen ska sitta åt,
men inte göra ont. Det kan kännas lite
ovant i början innan man har vant sig
vid hur det känns och ser ut. Prova att
gå runt med den hemma, kanske när
du städar eller kollar på tv? Då får du
mer kontroll och känsla för var du har den
och hur du kan röra dig i den. Sist men inte minst
så är det såklart viktigt att du och din partner kommunicerar när ni använder den - börja lugnt och
prata med varandra om vad som känns skönt. 
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FOTO: RFSU AB



Under corona måste
patienterna ta sina svalgprov
själva. Ebba Tato visar hur
det ska göras.

10.00 En patient vill göra graviditetstest efter att
ha missat p-piller. Det görs enkelt med ett urin
prov. Sedan väntar hon några minuter på rummet.
Det var negativt, vilket var en lättnad för henne.

ILLUSTRATION: EVA FALLSTRÖM

under lupp
Vi sätter tänderna i ett ämne som berör
och engagerar världen över.
Text: Ulrika Hammar

Vad heter snippa på ...

FINLAND
 – Pimppi och pippeli heter
snippa och snopp på finska.
Båda orden är lika självklara
och används lika mycket, berättar Katariina Kurikka, chef
för finska RFSU AB.

Framstjärt, mus, mussla, smula,
skäggbiff, sköte … Ja, flickors
könsorgan hade många namn innan
RFSU bidrog till att etablera ordet
snippa i Sverige runt år 2000. Men hur
ser det ut i andra länder? Vi har frågat några
av RFSU:s samarbetspartners.

PAKISTAN*
 Flickors könsorgan kallas
nakkai, men det är ett ord som
är laddat med skam. Att det är
så kontroversiellt och stigmatiserande gör att kvinnor och
flickor inte kan prata öppet om
sina kroppar.

GEORGIEN
 – Vagina heter pucho på

Här har vi valt att använda orden ”flickors och kvinnors könsorgan” eftersom det oftast är så dessa
kroppsdelar benämns och uppfattas. Tänk dock på att alla som har en snippa inte identifierar sig som
flickor/kvinnor och alla som har snopp inte identifierar sig som pojkar/män. Det finns till exempel
transkvinnor med snopp och icke-binära personer med snippa.
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På Fiji associerar många
av slangorden för snippa
till frukter.

PLAS

FO

bjuder könsstympning utsätts många
flickor fortfarande för detta i Kenya.
– Vagina heter embere och klitoris
heter egesono på det lokala språket
kisii. Egesono väcker avsky och skärs
därför bort. Någon motsvarande del på
pojkars kön finns inte, säger Alice Maranga från RFSU:s samarbetspartner
FIDA, som samarbetar med myndigheter och andra organisationer för att
stoppa könsstympningen.

tabu ni yalewa/marama, vilket betyder ungefär
“kvinnans heliga kroppsdel”. Men det finns också mängder av slangord såsom maga, jimea och
pagege. Många av dom associerar till delikatesser som frukter eller musslor och snäckor.

O

ASH

Nana Darkoa
Sekyiamah och
Malaka Grant.

KENYA
 Trots att nationell lagstiftning för-

FIJI*
 Ska det vara formellt säger man Tiki ni yago

VI

SPL

olika ord, ungefär som det var
i Sverige tidigare.
– Vi saknar ett ord som vare
sig är för barnsligt, för medicinskt eller för vulgärt. I den
norska versionen av RFSU:s
film Sex på kartan sa vi “fitte”,
men det är inte helt perfekt
eftersom det också ofta används som svärord, säger Arild
Salomon, chef
för RFSU AB
i Norge.

Nino Tsereteli.

:S

C

UN

tre officiella språk i Bolivia som används också
i Peru och Ecuador)
heter penis respektive
vagina ullu och raq’a.
På spanska använder
pojkar och flickor olika
namn för könsorgan.
– För tjejer säger vi sapito
och för killar pajarito. Det
betyder liten groda respektive liten fågel, berättar
Pahola Peñaranda Villarroel från CIES.
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RFSU har tagit fram
ett eget könsmemory för
att visa hur mycket könsorganens utseende kan
variera. Vill du också ha ett?
Mejla ulrika.hammar@rfsu.se.
Först till kvarn gäller!

FOTO : ST E P H E

NORGE
 I Norge används många

Akan kallas flickors könsorgan
för Etwe. Det anses dock vara
ett vulgärt ord och alla som
pratar engelska säger istället
”private parts”, berättar Nana
Darkoa Sekyiamah och Malaka
Grant från MASI Media.

O

BOLIVIA
 På quechua (ett av de

GHANA
 – På det afrikanska språket

SSON

snopp och lika självklart att säga för
små barn såväl som dagispersonal.
Att ha ett namn på sitt kön har många
fördelar, menar Hans Olsson, sexualupplysare på RFSU:s förbundskansli.
– Det är ett sätt att göra något synligt. Det gör det talbart
och konkret. Det är viktigt för att kunna säga vad som är
skönt och visa vad man vill. Men också för barn att kunna
berätta vad som hänt om de skadat sig eller blivit utsatta
för övergrepp.

IK

SVERIGE
 Idag är snippa lika vedertaget som

georgiska och flickors könsorgan kallas puchoka. Ändelsen “ka”
syftar på något som är mindre på
ett gulligt sätt. Pojkar har däremot
ett alldeles eget ord för snopp kutu, medan vuxna mäns könsorFOTO
gan heter kle,
:U
LR
säger Nino
Tsereteli, chef
för Tanadgoma.

*=organisationer
från dessa länder
är med i nätverket Asia Pacific
Alliance for sexual
and reproductive
health and rights
som RFSU stöttar.
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