SEXUALUPPLYSNING
En kunskapsbaserad och allsidig sexualupplysning främjar
jämlikhet och jämställdhet. En bra sexualupplysning måste
ge kunskap om hur kroppen fungerar, njutning, normer kring
sexualitet och ömsesidighet och möjliggöra samtal om relationer och
känslor bland mycket annat. Skolornas sex- och samlevnadsundervisning
är central när det gäller att främja sexuell hälsa och förebygga
sexuellt våld, trakasserier och kränkningar.

FAMILJEPOLITIK
Sverige behöver en politik där alla familjer oavsett hur de ser ut,
har samma möjligheter och samma skydd i lagen. Så är det inte idag.
Mycket återstår för att de familjer som faller utanför den
tvåsamma heteronormen ska ha samma rättigheter.
Idag ser RFSU ett ökat motstånd från socialkonservativa,
nationalistiska och högerextrema ideologier i Sverige och övriga
Europa, där deras mer konservativa syn på familjen leder till att
kvinnor och hbtq-personers rättigheter ifrågasätts och inskränks.
RFSU vill inte bara försvara dagens familjepolitik. RFSU kommer
fortsätta arbeta för en mer progressiv familje- och sexualpolitik.

GÖR SKILLNAD. BLI MEDLEM.
RFSU är en medlemsorganisation där du kan engagera dig
i lokala, nationella och internationella frågor.
Läs mer om RFSU på rfsu.se

rfsu.se • 08-692 07 00 • info@rfsu.se
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GOD HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH OMSORG
Grundläggande för en god och jämlik sexuell och reproduktiv
hälsa genom hela livet är befolkningens rätt till och statens
skyldighet att tillgodose tillgången till en god hälso- och sjukvård
och omsorg. Den sexuella och reproduktiva hälsan i Sverige är idag
ojämlikt fördelad. Kunskap om sexualitet måste vara en central del
inom hälso- och sjukvården för att möta de olika behov som finns.

TRYGG UNDER GRAVIDITET, FÖDANDE
OCH EFTER FÖRLOSSNING
Att föda barn i Sverige ska vara förknippat med glädje, trygghet och förväntan. Ingen ska känna oro inför sin förlossning
över den vård som ges. Men i dag bär en stor grupp gravida
på oro över huruvida de får föda på det önskade sjukhuset,
över att hinna dit i tid och inte minst kring den eftervård som
kan behövas. En oro som tyvärr är befogad.
Allt fler måste åka allt längre för att komma till förlossningen. 75 000 svenskar har mer än tio mil till närmsta förlossningsavdelning. I Arjeplog måste de blivande föräldrarna i
genomsnitt åka 16,5 mil. I Solna är det bara två kilometer till
närmsta förlossningsavdelning, men det finns inga garantier
om att få en plats.
Samtidigt pågår en centralisering och likriktning av landets
förlossningskliniker. Det innebär nedläggningar av mindre
enheter. Sedan år 2000 har nio förlossningsavdelningar lagts
ner runt om i landet. Utöver det är bristen på barnmorskor
stor, inte minst under sommarmånaderna.
Tillgången till adekvat eftervård varierar kraftigt i landet.
I vissa delar har den helt upphört, på grund av obefintliga
resurser. Allt för många förlossningar leder till allvarliga
bristningar och bäckenbottenskador. Många vittnar dessutom om att de har behövt kämpa mot samhällets tystnad om
förlossningsskador och för att få en korrekt diagnos
och eftervård.
RFSU har sen 1933 arbetat för friheten att vara, välja och
njuta. Vi vet att en förutsättning för denna frihet är att alla
har rätt till en förlossningsvård som vi kan lita på. Därför
vill RFSU använda valet 2018 till att sätta förlossningsvården
på dagordningen.

En trygg och säker vård under graviditet, födande och eftervård är inte en självklarhet i Sverige i dag. Det är ovärdigt en
välfärdsstat som aktas högt för sin låga barnadödlighet och
sina stora ambitioner om ett jämställt och jämlikt samhälle.
Det stöd som erbjuds av vården i samband med graviditet,
förlossning och eftervård ska syfta till att öka ett jämställt
föräldraskap, och att barn ges samma möjlighet till nära
relationer till de vuxna i dess närhet.
RFSU vill se en förlossningsvård som vi kan lita på i alla
delar av Sverige.

VALKRAV FÖR 2018
En modern förlossningsvård nära och tillgänglig
i hela Sverige.
Alla födande ska erbjudas olika vårdformer före,
under och efter en förlossning utifrån den
gravidas behov och önskemål.
Alla gravida ska ha rätt att föda i sitt eget landsting
och när värkarna börjar ska den födande veta var
förlossningen ska äga rum.
Varje födande ska ha rätt till egen barnmorska
vid sin sida under förlossningen.
Sverige behöver utbilda fler barnmorskor och
förbättra deras arbetsvillkor.
Förstärk arbetet mot förlossningsskador och
psykisk ohälsa. Vård efter förlossning ska utgå
från den födandes behov och kunna erbjudas
upp till ett år efter förlossningen.
Alla födande ska erbjudas hembesök av barnmorskan från Mödravårdscentralen senast två
veckor efter förlossning. Hembesöken ska även
innehålla samtal om sexualitet och relationer.
För att främja ett jämställt föräldraskap ska
eventuella partners eller medföräldrar erbjudas
lämpliga insatser i samband med vården före,
under och efter förlossningen.
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