vinter 2021–2022
Stoppa
rasismen!
RFSU vill bli en
självklar del av den
antirasistiska
kampen

FÖR DIG SOM
GILLAR RFSU

HON TOG PRIDE
TILL BLEKINGE
RFSU-MEDLEM OCH LOKALPATRIOT
Sophia Ahlin vill sprida kärlek och
kunskap på hemmaplan.

KRAFTEN FINNS
I MÄNNISKORS
ENGAGEMANG

”En värld där alla
är fria att bestämma
över sin kropp och
sin sexualitet”
✿ RFSU:s nya vision som
antogs vid sommarens
kongress. ✿

Två streck = gravid
✿ I samband med
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internationella
aborträttsdagen
släpptes ”Två
streck = gravid.
En serienovell om
abort.” Novellen
är tecknad av
Julia Hansen
och framtagen i
samarbete med RFSU. Nu
lottar vi ut fem exemplar till
Lusts läsare. Vill du vara med
i utlottningen? Mejla ulrika.
hammar@rfsu.se senast den
15/12 2021. ✿

Hyllad film utmanar
tabun i Ghana
✿ RFSU:s samarbetspartner
i Ghana, Masia Media, har
blivit internationellt uppmärksammad med sin film
“Not Yet Satisfied”. Filmen
utmanar sexuellt rådande
tabun samt lyfter sexualitet
och njutning på ett tillåtande sätt. “Not Yet Satisfied”
är en kortdokumentär om
afrikanska kvinnors relation
till lust och njutning. Du kan
läsa om projektet samt se
filmen på CNN:s hemsida. ✿
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I början av september
förbjöd Texas abort
efter vecka sex. Privat
personer får dessut
om rätt att ange och
stämma den som på
något sätt hjälper en
person som vill avsluta
en oönskad graviditet.
Med utstuderad pre
cision ska kvinnors och
andra gravidas frihet och
rättigheter begränsas.
En vecka senare meddelade
Mexikos Högsta Domstol att kri
minalisering av abort bryter
mot landets grundlag.
Det är ett stort steg mot
legalisering av abort i ett
land där aborträtten varit
kraftigt begränsad i 28 av
32  delstater.
Abortmotståndet
må fira i Texas,
men det är ett
faktum att de ar
betar i motvind

i stora delar av världen. 50 län
der har liberaliserat sina abort
lagar de senaste 25 åren. Viktiga
segrar har vunnits i Argentina,
Irland, Sydkorea, Moçambique
och nu senast i San Marino.
ATT ALLT FLER i världen faktiskt
får möjlighet att bestämma över
sin kropp är inte en självklarhet.
Varje framsteg har varit ett
resultat av modiga människors
tröstlösa arbete för förändring,
och mött hårt motstånd.
RFSU grundades i tron på enga
gemanget. Vi vet att vi kan föränd
ra lagar, normer och männi
skors liv när vi går samman.
För varje person som väljer
att #ståuppföraborträtten tar
vi tillsammans ett steg mot
en värld där alla är fria
att bestämma över sin
kropp och sexualitet.
HANS LINDE

Ordförande RFSU

Hiss

Diss

Äntligen är Sex Education
tillbaka med en ny säsong!

Mödradödligheten och de osäkra
aborterna riskerar öka kraftigt
i världen när Storbritannien nu
slaktar sitt bistånd.
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En av RFSU:s första informationskampanjer ville bidra till en mer
positiv attityd till preventivmedel.
Än idag undviker vi helst pekpinnar
och lyfter istället det lustfyllda.
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Hallå där …
Magdalena Abrahamsson!
Du är projektledare för UPOS
– upplysning på olika språk.
Text: Ulrika Hammar
Vilka riktar sig projektet till?
– Tanken med UPOS är att ge kunskap
till personer som inte har svenska som
modersmål. Därför har vi tagit fram massor
av filmer, broschyrer och annat material
som kan användas både av målgruppen
själva och av personer som träffar mål
gruppen, till exempel barnmorskor, skolsköterskor och lärare.
Projektet är inne på sitt sjätte år. Vad
händer just nu?
– Vi har äntligen lanserat UPOS nya
webbsida på rfsu.se/upos! Sidan finns på
15 olika språk. Så nu är det lätt för alla,
även de som inte kan svenska, att hitta
kunskap om sin kropp, sexualitet och
hälsa. När vi upptäckte att vissa av våra
filmer fått flera miljoner visningar på you
tube förstod vi att delar av vår målgrupp
finns långt utanför Sveriges gränser. Nu
hoppas vi att människor från hela världen
ska få nytta av den nya sajten.
Du har jobbat med UPOS i flera år, vad
har du fått för reaktioner?
– Vi har fått oerhört mycket positiv
feedback, både från vårdpersonal och från
målgruppen. För många av kvinnorna är
det första gången de får möjlighet att lära
sig att prata om de här sakerna tillsammans med andra. Även de män som tagit
del av materialet och varit involverade i
arbetet har varit positiva. “Idag är en bra
dag.” skrev en person i utvärderingen. Det
var fint!
Hur sprids materialet?
– Migrationsverket har med materialet
i informationen som delas ut till alla nyanlända. Sveriges kommuner och regioner
har spridit det. 1177 hänvisar till filmerna
på sin hemsida liksom umo.se. Jag har
också varit inbjuden att prata om UPOS
hos Vårdförbundet.
Du var nyligen med på WHO:s årliga
konferens där UPOS lyftes som ett gott
exempel. Hur var det?
– Det kändes fantastiskt! Det var ca 150
inflytelserika deltagare från hela Europa.
Coolt att UPOS var ett av fyra exempel på
hur man på ett framgångsrikt sätt kan nå
ut till personer med migranterfarenhet. ✿
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Om projektet
✿ RFSU:s projekt Upplysning
på olika språk finansieras av
Socialdepartementet.
Syftet är att tillgängliggöra information om SRHR för personer
som inte har svenska
som modersmål.

Sexualupplysning
på anstalter
✿ RFSU:s projekt med Kriminal
vården fortsätter utvecklas och
uppdateras. När informatörsverksamheten pausades av pandemin satte
kreativiteten igång. I fjol lanserades
tidningen “Sex” som berör allt från
sexualundervisning till hur en hittar
den egna lusten. Nu tas konceptet
vidare och lanseras som podd.
Den spelas in i detta nu och
kommer släppas i december. Håll utkik där poddar
finns! ✿

Hur bra är skolhälsan på att prata om sex?

År 2033 fyller RFSU
100 år. Hur tycker du
att det ska firas?

SARA MALMSTRÖM
RFSU Stockholm
– Åh, jag tänker helt klart
en STOR folkfest i hela landet. Karneval ute på gatorna,
sång och dans. Jag skulle även vilja se
att skolorna uppmärksammade RFSU:s
budskap och viktiga information bland
ungdomar.

✿ Skolornas elevhälsoteam är viktiga

ISABELLE RUBERG

aktörer i hälsofrämjande arbete.
Men hur bra är de egentligen på att
prata om frågor som rör sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter?
Det ska Malmö universitet och RFSU
Malmö ta reda på i ett gemensamt
forskningsprojekt. Nästa sommar har
vi svaret, som då ska återrapporteras
till uppdragsgivaren Folkhälsomyndigheten. ✿

– Jag tycker det är viktigt att lyfta fram
unga personers röster, deras
inflytande och delaktighet.
Därför vore det fint om
RFSU på sitt 100-årsfirande
runt om i landet uppmärksammar dessa unga personer.

RFSU Malmö

Malin Lindroth, Malmö universitet och
Anette Grander, RFSU Malmö.

SASHA SVANEFJORD
RFSU Uppsala
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”DE PAR SOM BARA VILL DISKUTERA
BARNUPPFOSTRAN ELLER VEM SOM
TÖMMER DISKMASKINEN HÄNVISAR
VI GÄRNA VIDARE.”
Annika Kalén, familjerådgivare på RFSU-kliniken, som har fullt
upp med att ta emot normbrytande par, eller par med sexuella och
relationella problem. Hon och kollegorna har äntligen fått återgå
till att träffa klienter i mottagningsrummen efter att ha verkat
digitalt under pandemin.

FO
T

Hitta rätt i SRHR-vården
Irene Sobrevilla,
projektledare
för Vårdkartan.

✿ Nu har det blivit lättare för personer som är nya i Sverige att hitta
rätt i vården i Västra götaland. RFSU
Göteborg har nämligen tagit fram
verktyget Vårdkartan. Här finns information om hur, var och när man kan
få vård kring sexualitet, sexuell hälsa
och identitet.
Vårdkartan finns på svenska, ara
biska, dari, persiska och somaliska
och går att ladda ner på rfsu.se/
vardkartan. ✿

– Jag tycker vi ska ha en
egen festival! Föreläsningar, workshops, teater,
fest, högläsning, utställningar - allt som rör RFSU och dess historia.
RFSU är en unik och gammal organisation, och det finns hur mycket som helst
från dess historia att hämta.

JOSÉ ALEXANDRE HABASH
RFSU Örebro
– Vi borde fira med en stor festival som
levererar RFSU:s budskap
till det största antalet
människor. Kanske en
kortfilm som dokumenterar
budskapet med alla de realistiska samhällshistorierna!

JIMMY PETERSON
RFSU Uppsala
– Vi ska våga vara stolta över
vad vi åstadkommit! Och så
hoppas jag så klart att det
blir en hejdundrande fest i
samband med detta. Varför inte
med musik, otvungen dans, spaning på
stjärnhimlen när kvällningen kommer
och med efterföljande nattliga filosofiska
diskussioner?
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Hat och hot stoppar inte 
Sophia Ahlin från RFSU B
 lekinge.
Målet? Att göra B
 lekinge till
en p
 ridevänlig zon.
Text: Ulrika Hammar Foto: Håkan Linder

”MAN SKA INTE BEHÖVA
ÅKA TILL STOCKHOLM
FÖR ATT KOMMA UT”

R

RFSU Blekinge har funnits sedan
2016, men i vintras var det inte givet
att föreningen skulle leva vidare. Ett
par eldsjälar fanns kvar, men i övrigt
var det lokala engagemanget litet. Då
kom Sophia Ahlin in i bilden. Från
att vara en inte särskilt aktiv medlem
tog hon klivet in i styrelsen tillsam
mans med några vänner. Nu frodas
lokalföreningen igen, i en region som
enligt Sophia Ahlin har stort behov av
RFSU:s närvaro.
– Man ska inte behöva åka till
Stockholm för att engagera sig i
frågor som rör sexualupplysning och
sexuellt likaberättigande.

anledningen till att Sophia
Ahlin för nio år sedan startade Karlskrona
Pride. Hon är själv bisexuell och vet hur svårt

DETTA VAR ÄVEN
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det kan vara att komma ut i en småstad. För
många av de hbtq-personer hon känner var
det en självklarhet att lämna Karlskrona så
snart de kunde flytta hemifrån.
– De tänkte att ”jag flyttar till en större
stad och då blir det bra.” Men så ska det ju
inte behöva vara. Jag startade Pride för att
understryka vikten av att få vara öppen med
sin sexuella identitet och läggning. Och möj
liggöra det även här i Karlskrona.
INITIATIVET TILL PRIDE i

Karlskrona mot
togs inledningsvis väl. Media rapporterade
om festivalen och den facebooksida som
startades i samma veva fick 2 000 likes
redan under första dygnet. Kommunen
gick in med ett litet startbidrag och flera
organisationer ville samarbeta,
däribland givetvis RFSU. Men
när festivalen skulle arrangeras

➤

Sophia Ahlins
starkaste prideminnen:
✿ 1. Första gången vi hissade
regnbågsflaggan i Karlskrona.
✿ 2. När vi gjorde ”Norge-dansen”
på S
 tortorget i Karlskrona.
✿ 3. Sean Banans tal på Stockholm
Pride för några år sen. Man var inte
van vid att se honom i den
seriösa rollen och hans tal till
besökarna var magiskt.

“Det blir fel att göra politikerbeslutet om prideflaggan till
en anti-Sölvesborgsgrej. Så
många flaggor som det finns i
Sölvesborg under prideveckan
finns inte någon annanstans i
Blekinge. Det visar på ett stort
lokalt engagemang”, säger
Sophia Ahlin.
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Sophia Ahlins
bästa blekingetips
”Det måste bli skärgården:”
✿ 1. Hanö ✿ 2. Tjärö
✿ 3. Aspö

Sophia Ahlin är också politiskt aktiv inom moderaterna: “Individens
frihet och möjlighet är viktiga värderingar för mig. De går väl ihop
med kampen för hbtq-personers rättigheter.”

➤

för tredje året mötte man motstånd från
omgivningen.
– Många hoppade av för att de kände sig
rädda och utsatta. Det blev helt enkelt för
jobbigt. Sedan dess har vi fått jättemycket hot
genom årens lopp, både mot prideorganisatio
nen och mot oss som personer. Det finns ett
stort lokalt motstånd mot Pride som fenomen.
Men Sophia Ahlin har inte låtit sig skräm
mas. Istället har kritiken väckt ett ännu större
engagemang. När Sölvesborgs politiker för
bjöd prideflaggor på kommunala flaggstänger
föreslog hon en prideparad just i den staden.
– Det blev stor uppståndelse. Media ringde
och 10 000 personer tackade ja till paradens
facebookevent. Men sedan kom corona… Nu
hoppas jag att vi kan genomföra den 2022.
Pride mött kritik så har det också
varit mycket uppskattat. Som ordförande är
Sophia Ahlin den som inviger Prideveckan
genom att hissa flaggan utanför Karlskrona
rådhus.
– Det är alltid en känslosam stund. Första
gången grät jag och darrade så mycket att det

FÖR ÄVEN OM
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nästan inte gick att genomföra. Det är så speciellt
när det är ens egen hemstad. Och när man står
på torget efter paraden tillsammans med tusen
tals glada personer är det verkligen värt allt det
jobbiga.
PRIDE HAR HAFT en positiv inverkan i Blekinge, det
är tydligt, menar Sophia Ahlin. Numera lyfter man
hbtq-frågor i kommunerna, anordnar utbildningar
och jobbar aktivt för att bli mer inkluderande.
– Pride handlar inte enbart om att fira kärleken.
Det handlar också väldigt mycket om att sprida
kunskap. På så sätt kan vi minska rädslan och hatet.
Och här har RFSU en jätteviktig roll att spela med
sin starka ställning som kunskapsorganisation.

fram emot att sätta tänderna
i styrelsearbetet inom RFSU Blekinge. Efter en
gemensam utbildning ska styrelsen lägga upp
planen för resten av verksamhetsåret. Själv
känner Sophia Ahlin inte något behov av att ha en
framträdande roll i lokalföreningen. Men en sak
vill hon bidra till: Att RFSU Blekinge fortsätter
leva och frodas i den del av landet som hon kallar
hemma. ✿

NU SER SOPHIA AHLIN

KOM OCH VAR
MED PÅ
GRUNDUTBILDNINGEN!
Vilket år legaliserades p-pillret i Sverige? Hur många
medlemmar hade RFSU 1940? Vad tycker vi egentligen om porr?
Det kan vara svårt att överblicka RFSU som organisation.
Vi är många, vi jobbar med allt från debattartiklar och STI-tester
till pridetåg och vi har gjort det i snart 90 år.
✿ Med RFSU:s Grundutbildning får du som
medlem en överblick av vad RFSU är och har
varit historiskt, och en förståelse för var du
själv passar in. Utbildningen avslutas med att
deltagarna tillsammans diskuterar hur de vill ta
sitt engagemang vidare.

boka en Grundutbildning till lokalföreningen
att samlas kring. För dig som bor långt ifrån
en lokalföreningsort finns det fortfarande
möjlighet att delta digitalt. Håll koll i facebook
gruppen RFSU Medlemmar efter nästa datum!

✿ Vill du att ni ska göra en grundutbildning i
✿ Hösten 2021 återlanserar vi Grundutbildningen med nytt innehåll och ny inramning.
Under lång tid har vi inte kunnat ses på riktigt
på grund av pandemin. Ett naturligt startskott för att komma igång med det igen är att

er lokalförening? Hör av dig till din styrelse via
mejl (till exempel orebro@rfsu.se).
Sitter du i en lokal styrelse och vill boka in
en utbildning? Mejla aktiv@rfsu.se och anmäl
intresse.

FOTO : TONY JAGE TEG
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I en stor lärandesatsning ska RFSU
hitta sätt att aktivt motarbeta rasism.
Alla ska med på tåget, såväl anställda
som förtroendevalda.
Text: Ulrika Hammar

n

RFSU +
antirasism
= sant

När Moremi Agbaje började som
sexualupplysare hölls passen
bara på innerstadsskolor. När
Maral Ardabilchi anställdes
kändes det tydligt att hon var
inkvoterad. Och när Annie
Boroian lyfte frågan om anti
rasism på en ordförandeträff
var okunskapen stor. RFSU
har länge varit en vit organisa
tion. Det märks på vilka som är
anställda, medlemmar och för
troendevalda. Men samtidigt
håller något långsamt på att förändras.
Den första kontakten Niki Chalusi hade
med RFSU var en separatistisk infor
matörsutbildning. Hon valdes sedan in
som ordförande i sin lokalförening, inte
bara för sin bakgrund utan också för sina
meriter.
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– När jag kom in i RFSU tänkte jag ”Oj, vad de
ligger i framkant när det kommer till anti
rasism!” Men sedan har jag förstått att
jag har fått skörda frukten av det många
jobbat för länge. Det är tack vare perso
ner som Annie som jag är här idag.

Niki
Chalusi

Annie
Boroian

JA, MYCKET HAR hänt under de senaste
åren. Och mer är på gång. Vid kongressen
2021 beslutades det att RFSU ska bli mer
antirasistiskt. Det ska vi ha ett särskilt
fokus på under de kommande fyra åren.
För vi har lång väg kvar att gå.
– Det är fortfarande ett stort glapp
mellan vilka vi säger att vi är och vad
vi faktiskt gör. För att vara antirasistisk
räcker det inte med att prata, det behövs
aktiva handlingar, säger Annie Boroian.
Lisa Kings, docent och lektor vid Söder
törns högskola, har länge forskat om civil

ILLUSTRATION: EVA FALLSTRÖM

samhället. Hon berättar att det finns en föreställ
ning om att personer med annan etnisk bakgrund
än svensk, boende i socioekonomiskt utsatta
storstadsområden, är sämre på att engagera sig
ideellt. Men hennes forskning visar att detta inte
stämmer. Engagemanget finns överallt, det tar sig
bara olika uttryck.
– Studier visar att i den typ av förening som
lockar många infödda svenskar är det inte
lika många utrikesfödda. Tittar man på
socioekonomiskt utsatta områden så
organiserar sig de istället ofta i min
dre, lokala föreningar.

påverkansarbete måste en organisation ha en
bredd bland medlemmarna. Och här är självrann
sakan vägen framåt, menar hon.
– Vilka når vi inte? Varför inte? Var finns vi
redan och var skulle vi behöva vara mer synliga?
Vilka redan existerande föreningar skulle vi kunna
samarbeta med? Dessa frågor behöver ställas
för att en organisation ska kunna ta steget till en
bredare representation.

faktiskt vara med på
tåget. Under hösten sjösattes det första
steget på vägen mot RFSU som en mer
inkluderande, anti-rasistisk organisa
tion: En läranderesa. I denna ska an
CIVILSAMHÄLLET I SVERIGE har historiskt
ställda och förtroendevalda både centralt
sett varit centralt för landets demokra
Lisa
och lokalt få chans att öka kunskaper och
tiskaw utveckling, berättar Lisa Kings. Men
Kings
reflektera över värderingar. Det kommer
detta fungerar inte längre när organisa
att bli en personlig resa, och den kan både vara
tionens medlemmar inte är de man påstår sig
jobbig och ta tid, menar Niki Chalusi.
representera. För att kunna ha på fötterna i sitt
OCH RFSU TYCKS

➤
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Moremi Agbaje och
Maral A
 rdabilchi är
anställda på RFSU
Stockholm och ingår
båda i projektet
Läranderesan.

➤
Projektet
Läranderesan vill att …
…  personer inom RFSU, oavsett roll,
utgår ifrån antirasism som
perspektiv på våra sakfrågor, projekt,
insatser och dagliga arbete. Som
RFSU-anknutna bidrar vi till
en jämlik arbets- och
engagemangsmiljö. ✿
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– För många kan det innebära en ny världsbild.
Att behöva lämna en gammal världsbild kan vara
omskakande. Det väcker frågor kring saker man
länge trott på. Men i slutändan, om man lyckas
ta sig igenom den, så kommer man se att man
vinner på det nya själv. För världen blir så mycket
större, säger hon.
ordförande, håller med:
– Vi som är med i RFSU är det för vi gillar hur
RFSU ser ut idag. Om vi ska bli relevant för fler
måste vi kanske förändra en del av det vi tycker om.
Han ser RFSU som en organisation där det står
en massa tomma stolar. Stolar som representerar
erfarenheter, perspektiv och åsikter som behövs,
men som alltså inte finns här idag.
– Nu när vi insett detta är nästa steg att ta reda
på varför det ser ut så och vad vi kan göra åt det.
För mig är det inte en fråga som vi kan välja att
jobba med eller inte. Det här ligger i vårt grund
HANS LINDE, RFSU:S

Fråga RFSU:s EXPERT
Martin Candell är jurist och sexualpolitiskt
sakkunnig på förbundskansliet.

Hit vill vi komma!
✿ Att de vi träffar när vi sexual
upplyser också känner sig
välkomna att bli aktiva
medlemmar. Migrantkvinnor
i 50-årsåldern, nyanlända
ungdomar. (Maral)

Gäller sambolagen vid
flersamma relationer?
FRÅGA: Jag och mina två partners har bott ihop i
tre år. Jag äger lägenheten men vi har köpt möbler
och annat gemensamt. Nu har det tyvärr tagit slut
och mina partners ska flytta ut. Gäller sambolagen
eller hur ska vi dela på sakerna på bästa sätt?

✿ Att det antirasistiska
perspektivet genomsyrar
alla våra frågor, precis som
hbtq-perspektivet gör idag.
(Moremi)

SVAR: Det finns en väldigt stark tvåsamhetsnorm

✿ Att vi förstår att även om vi

FOTO: ULRIKA HAMMAR

är en svensk organisation
så lever vi i en global värld.
Det är inte andra som ska
integreras, vi måste alla integreras med varandra. (Niki)

✿ Att RFSU är en självklar
del av den antirasistiska
kampen. För den antirasistiska kampen är en självklar
del av SRHR. (Annie)

uppdrag. Rasism är ett tydligt hinder för
SRHR och därför måste vi arbeta aktivt
med att motverka det.
Agbaje,
 nnie Boroian och Niki Chalusi ingår
A
alla i projektet Läranderesan. För det här
Hans Linde
ska inte vara en konsultlösning där folk uti
från kommer och ”lär upp” oss och sedan går
härifrån. Kunskapen ska byggas upp och behållas
inom organisationen.
– Antirasism och SRHR är två av mina hjärte
frågor. Jag tänker utnyttja min plats och skapa
utrymme. Under hela min uppväxt har jag varit
tyst när jag utsattes för rasism, men jag kom
till en punkt. Nu vågar jag vara lite knepig och
inte längre stryka medhårs för att någon ska
känna sig duktig i sitt inkluderingsarbete. Det är
min egen lilla antirasistiska kamp, säger Maral
Ardabilchi. ✿

FOTO: ELLEN WESTLUND OCH PIXABAY

MARAL ARDABILCHI, Moremi

i juridiken och inga lagar kan riktigt hantera fler
samma relationer. Sambolagen gäller bara för två
personer som har eller har haft någon form av
kärleksrelation. Om ni inte flyttat in samtidigt finns
det visst stöd för att lagen skulle kunna tillämpas
på de två av er som flyttat in först. I så fall skulle ni
två få dela på de saker ni införskaffat för gemensamt bruk, inklusive lägenheten, om den är köpt
i syfte att brukas gemensamt. Om ni inte vill sälja
lägenheten ska den sambo som bäst behöver
bostaden få den i avräkning på sin lott. Finns ett
överskjutande belopp, vilket det såklart oftast gör,
får den av er som fått lägenheten betala den andre
för sin halva.
Den tredje personen skulle, i det fall sambolagen
tillämpas på er två andra, få de saker eller delar av
saker hen kan styrka sitt ägandeskap till.
1904 års samäganderättslag gäller gemensamma saker men är i första hand inte skriven för
samboförhållanden utan för till exempel syskon
som ärvt saker tillsammans. Enligt den ska egendom förvaltas av en god man om inte delägarna
kan komma överens. Varje delägare kan dock hos
domstol begära att egendomen säljs på auktion.
Flera sambos kan reglera ägandet av gemensamma saker i förväg genom samägandeavtal,
men det är ju tyvärr för sent i ert fall. Kanske är det
bäst att försöka lösa detta själva? Är det svårt att
komma överens kan en jurist anlitas. Hen kommer
inte kunna hänvisa till så många lagregler, men kan
hjälpa er att medla om det är saker med ett högt
ekonomiskt eller affektionsvärde.
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Erika Haraldsson

sammade internationella
aborträttsdagen med en
gratis filmvisning på biograf
Regina i Östersund. Filmen,
”The Seventeen – När
missfall är ett brott”, handlar
om kvinnors liv i El Salvador,
där världens strängaste
anti-abortlagar råder.
Rebecka Bergerstam och Erika
Haraldsson gick med i RFSU Jämtland för att kämpa för allas rätt till sin
egen kropp. Den här kvällen fanns
de på plats på biografen
för att informera om
aborträtt och dela
ut broschyrer till
publiken.

JÄMTLAND
✿ RFSU Jämtland uppmärk-

RFSU:s lokalföreningar finns över hela
landet och engagerar medlemmar från
Malmö till Umeå. Men vad har de
för sig egentligen? Det får du ett
litet smakprov på här!
tradition av att delta i vår
årliga kampanj Barnvagnsmarschen. I år var deltagarna så många att alla
barnvagnsskydd och väskor
tog slut.
– Tack alla ni som kom
förbi, snackade, blev medlemmar, tog kondomer och
glidmedel. Ni är ovärderliga
för oss! säger Ina Björnsdotter och Mireille Holm.

UMEÅ
✿ RFSU Umeå har en lång

Vad händer här hemma?

Vi tittar närmare på vad som händer
runt om i landet just nu.
Text: Ulrika Hammar

under lupp

ILLUSTRATION: EVA FALLSTRÖM

restriktionerna släppte med att
anordna sexquiz på en pub. 35  personer deltog för att svara på de
kluriga, sexrelaterade frågorna.
– Det kändes ovant, men roligt! Vi
tog upp ämnen som gick att koppla
till Pride eftersom West Pride invigdes i Göteborg samma vecka, säger
Johanna Westerlind, ledamot i RFSU
Göteborgs styrelse som höll i quizet.

GÖTEBORG
✿ RFSU Göteborg firade att corona-

röstades RFSU
Örebros motion
”Ett mer teckenspråkigt RFSU”
igenom. Det innebär
bland annat att
RFSU:s kommunikation
ska vara mer tillgänglig för tecken
språkiga personer. Och nu visar
lokalföreningen själv vägen genom
att teckenspråkstolka sina inlägg
i sociala medier. Spana in RFSU
Örebro på Facebook och Instagram
för att se hur det går till.
– Vi är stolta och glada över att
äntligen vara igång! Det känns helt
fantastiskt att få jobba för ett mer
inkluderande RFSU för tecken
språkiga personer, säger Emma
Louise Lindström från RFSU
Örebros styrelse (bilden).

ÖREBRO
✿ Vid kongressen

Stephanie Gellberg och Isabelle
Svensson från RFSU Halland ute
på Tylösands strand och delade
ut kondompaket med tryckt
information om klamydia och var
man kan testa sig.

HALLAND
✿ En varm kväll i somras var

för Alla” ger sexualupplysning till
personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd. Efter ett år av digitala träffar
är projektets fysiska Cafékvällar
äntligen tillbaka! Håll utkik på rfsu.se/
sexforalla för kommande evenemang.

MALMÖ
✿ RFSU Malmös projekt “Sex

tillsammans med författarna bakom “Fittskrift - en
antologi om fittor” in till
en dag där fittan helt får
stå i fokus. Genom samtal
och workshops vill vi bidra
med ökad kunskap, genitalt
självförtroende och minskade tabun. Den stora fittfest
en tar plats i ABF:s lokaler
på Sveavägen, 13 november
från kl. 13.00. Vi ses där!
Delar av dagen kommer att
filmas och går att se i efterhand i facebookgruppen
RFSU Medlemmar.

STOCKHOLM
✿ RFSU Stockholm bjuder

visning av ”The Seventeen” på abort
rättsdagen.
– Vi står upp för att varje dag borde
vara en aborträttsdag, oavsett vem
eller var du är, säger Sofie Sjöqvist,
Johanna Hartler och Hanna L
 öfström.

VÄXJÖ
✿ RFSU Växjö bjöd också på film

la Metoo-dagen 15 oktober arran
gerade RFSU Jönköping tillsammans
med Zuni Aurora och “Queers tar
över Jönköping” en föreläsning med
Paulina Bengtsdotter. Eventet avslutades med en ljusmanifestation.

JÖNKÖPING
✿ I samband med den internationel-

ILLUSTRATION: KINNA ANDERSSON

ILLUSTRATION: ANNA LILJA
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✿
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✿

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

