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Utbildning



SAGT

•	 Öka	förutsättningarna	för	en	fördomsfri	och	öppen	syn	på	samlev-
nads-	och	sexualfrågor.	

•	 Sex-	och	samlevnadsundervisning	ska	bli	ett	obligatoriskt	ämne	på	
lärarutbildningarna.

•	 Vi	vill	nå	nya	målgrupper	för	vår	upplysningsverksamhet.

•	 Kompetensen	inom	organisationen	ska	öka.



GJORT

 • Vi arrangerade tillsammans med myndigheten för skolutveckling jubileums-
konferenser för den svenska sexualundervisningen i skolan som fyllde 50 år. 

 • Sexualitetsfrågorna försvinner lätt i det sociala arbetet. RFSU ordnade upp-
märksammad konferens tillsammans med Malmö Högskola och RFSL om 
frågan.

• Skolsajten har förbättrats, med material och artiklar och 400 prenumeranter! 
Vi har fortsatt med vår populära metodkurs för lärare.

• Sexualpolitisk utbildning för 25 deltagare från 8 lokalföreningar genomför-
des i februari. Temadagar om internationellt arbete, alternativa samlevnads-
former och projektstyrning hölls för medlemmar.

•   Utbildningen ” Sex och samlevnad för pojkar i tonåren”, och ” Sex och sam-
levnad för flickor i tonåren”, gick två gånger vardera.

•   Klinken har erbjudit ”Metodkurs Klinisk sexologi, 10 p” i samarbete med 
Ersta och Sköndal Högskola för trettonde gången.

•   Den första sammanhängande utbildningen i sexologi för familjerådgivare 
avslutades under 2005, ” Att arbeta med sexuella problem – en metodikut-
bildning i Sexologi”, för Stockholms stads Familjerådgivning.





Politik



SAGT

•	 Stärk	engagemanget	kring	utländska	kvinnors	rätt	till	abort	i	
Sverige.

•	 Planera	en	hearing	om	abortfrågan	inom	EU	i	parlamentet.

•	 Få	regeringen	att	villkora	10	procent	av	biståndet	till	program	
för	sexuell	och	reproduktiva	hälsa	och	dit	tillhörande	rättigheter	
(SRHR).



GJORT

• Frågan om utländska kvinnors rätt till abort i Sverige fick uppmärksamhet 
– lagändring föreslås och förväntas under 2006! 

• Abortfrågan inom EU fick stort utrymme i svenska medier – och i Europa. 
18 EU-parlamentariker från olika länder och partier var värdar för en välbe-
sökt hearing som RFSU ordnade ( ca 160 kom!). Kvinnor vittnade om det 
orättvisa i att nekas en abort i länder som Polen och Portugal.

• Intensiva kontakter med UD har lett till ökat svenskt stöd till FN:s befolk-
ningsfond UNFPA, samt till IPPF, nätverket för världens alla familjeplane-
ringsorganisationer, som RFSU ingår i. Men regeringen vill inte öronmärka 
biståndet.

• En nordisk konferens om bristen på tillgång till preventivmedel i världen 
arrangerades. Deltagare från utrikesministerier i Norge, Finland, Sverige och 
Danmark.

 •   Vi har rest till Zambia med unga beslutsfattare från KDU, LFU och MUF, 
deltagit i workshops i EU, och ordnat möten för svenska nätverket kring 
hiv/aids med Sveriges hiv/aids ambassadör Lennart Hjelmåker.





Kommunikation



SAGT

•	 Stärk	tilltron	till	RFSU.	

•	 Vi	skall	vara	en	resurs	för	media	i	våra	frågor.

•	 Fler	skall	nås	av	information	från	RFSU.



GJORT

• Den tvärpolitiska riksdagsgruppen för SRHR publicerade tre debattartiklar 
om fattigdom, sexualitet och hiv/aids, med fakta från RFSU.

• Vi publicerade sju debattartiklar i de stora svenska dagstidningarna, deltog i 
radio, tv, och skickade 26 pressmeddelanden! 

• Vår tidning Ottar satsade på fördjupande teman som ”Lust ”och ”Barnens 
sexualitet”. Reklam via flyers i andra tidskrifter och deltagande på bokmässan 
i Göteborg har ökat kännedomen om Ottar.

• Tidningen Ottar fick en nätsyster. RFSU i världen blev Ottar Rapport -  en 
nyhetstidning på webben. Den skickas varje månad via email till 534 prenu-
meranter, 210 journalister samt fackpress, 60 nyckelpersoner, lokalföreningar 
och politiker.

•    Vi har haft 90 000 besökare per månad på våra fyra hemsidor! 700 nya besö-
kare per dag på skolsajten, rfsu.se. rfsu.org (engelska) och sof.nu, för sexuali-
tet och funktionshinder.

•   En ny uppdaterad internationell hemsida på engelska lanserades. 

•   I boken ”Hela livet – 50 år med sex och samlevnadsundervisning skrev vi 
texter om homo, bi och transfrågor i skolan.





Frågelåda



SAGT

•	 Erbjud	sexualupplysning	till	allmänheten.

”Jag är i ett nystartat förhållande,
där min tjej är ganska oerfaren inom sex. 
Vi har bra förspel där båda blir upphetsade, 
men när det till slut kommer till samlag så går
det inte på grund av att hon inte blir blöt och
det gör ont. Hon säger att hon är upphetsad
och att hon vill, men det går bara inte.
Vad ska vi göra?”

”Många gånger kan omedvetna tankar av
osäkerhet och rädsla påverka fukten, även om
man säger att man vill. Det kan också finnas
fysiska förklaringar till att hennes lubrikation
är sämre. Hur är det vid smek av könet för övrigt,
blir hon våt om klitoris stimuleras? Ibland kan man
förhöja känslan av värme och fukt med hjälp av extra
glidmedel vilket gör att den vanliga lubrikationen blir
rikligare. Om din tjej har funderingar om att det skulle 
kunna vara något fysiskt fel så kan en gynundersökning
kanske ge ett lugnande besked.”



GJORT

• Frågelådan har utvecklats och har nu sökbara frågor på webben. 4000 frågor 
besvarades under 2005!

• Metodutveckling av frågelådan fortsatte, andelen lättare frågor minskade, då 
man nu kan söka på hemsidan. Rådgivande frågor ökade däremot. Cirka 
300 000 läsningar av frågor registrerades.

• Ottar gjorde tema kring frågor om sex som kallades, ”Vad är normalt”

•   Sommarkampanj med RFSL och Statens Folkhälsoinstitut på temat: ” Det är 
inte ögonblicket som avgör – det gör du”. 14 lokalföreningar var ute bland 
folk och informerade samt delade kondomer runt om i landet.





Klinik



SAGT

•	 Vi	ska	verka	för	ett	sexuellt	välbefinnande	och	erbjuda	medicinsk	
och	psykologisk	rådgivning.

•	 Vi	ska	erbjuda	utbildningar	utifrån	vår	kliniska	verksamhet.



GJORT

• Vi har tagit emot 9 099 besökare till vår klinik. 58% procent sökte en barn-
morska, 20% en gynekolog eller venerolog.

• Fortsatta drop-in-mottagningar, ”Öppet hus” och mottagning för  unga män 
(MUM). ”Klamydia måndag”, drop-in-testning introducerades den 12 sep-
tember i samarbete med Lafa. 94 klamydiaprov togs då.

• Rådgivning på telefon om preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdo-
mar har fortsatt. 60 procent som ringer är kvinnor och resten män.

• Terapeuterna som arbetar med sexualrådgivning och psykoterapi har tagit 
emot 1022 besök. 20 procent har gått i korttids- eller kristerapi. Vi har be-
handlat sexuell funktionsstörning, gett rådgivning, tagit emot personer som 
köper eller säljer sex och de som utsatts för våld, eller är rädda för att begå 
sexuellt våld. 

•    Fyra timmar i veckan har klinken haft en telefonmottagning för frågor om 
sexualitet och sexuella problem. Majoriteten som ringer är män. De främsta 
problemen är erektionsproblem, bristande lust och sexberoende. Kvinnorna 
har svårigheter kring lust och orgasmförmåga, eller smärta vid samlag.





Internationellt



SAGT

•	 I	de	internationella	projekten	ska	vi	utgå	från	IPPF:s	fem	A,	Abor-
tion,	Access,	Adolescents,	Aids	och	Advocacy.	

•	 Vi	ska	öka	kunskap	och	medverka	till	att	det	finns	preventivmedel	
och	rådgivning.

•	 RFSU	ska	samverka	med	minst	fem	svenska	organisationer	kring	
hiv/aids-integration.

•	 Vi	ska	organisera	internationella	kurser	i	sexuell	och	reproduktiv	
hälsa	och	rättigheter	för	unga	(SRHRA)	–	för	att	skapa	nätverk	och	
utveckla	metoder.



GJORT

• Projektet i Mongoliet avslutades där fokus låg på opinionsbildning och po-
litisk påverkan vad gäller kvinnors rättigheter. Det mongoliska parlamentet 
antog en ny lag mot våld i hemmet som vår projektpartner arbetat med att 
påverka.

• Unga män som jämställda partners (YMEP) i södra Afrika är en framgångssa-
ga för RFSU. I augusti sa Sidas regionala hiv/aids sekretariat ja till en förläng-
ning och utvidgning av projektet.

• I november kom deltagare från 24 personer från 14 länder i Östeuropa, 
Balkan och Centralasien till vår SRHRA- kurs. En motsvarande kurs hölls i 
oktober i Delhi, Indien.

• RFSU har deltagit i utbildningar och nätverk för att öka kunskapen om sexu-
alitet och genus kopplat till hiv. Vi har haft utbildningar på Swedish Coope-
rative Center i Kenya, Uganda och Ukraina. Samarbetat med Rädda Barnen 
& Afrikagrupperna i Sydafrika, Kvinna till Kvinna i Georgien med flera.

•    Vi har kontinuerligt utbildat ungdomar, samt personal som arbetar med 
ungdomar, inom skolan eller hälsovården, inom våra projekt i Tanzania, 
Kenya, Uganda, Zambia, Indien, Ryssland och Kina.





Lokalt



SAGT

•	 Vi	måste	bli	fler!

•	 Stärk	de	demokratiska	strukturerna	i	lokalföreningarna.

•	 Öka	och	sprid	det	lokala	engagemanget	i	landet.

 



GJORT

• Vi gick från 978 till 1606 medlemmar.

• Vi har stöttat lokalföreningar och lokala grupper via två föreningsutvecklare 
på kansliet.

• En ny, mer demokratiskt mötesform för kongressen provades i maj. Påver-
kanstorg som modell lyfte debatten, ökade delaktigheten och gjorde att inte 
bara ”proffstyckarna” fick fram sina idéer. Till kongressen kom hela 26 mo-
tioner!

• Vi har fått fyra nya lokalföreningar – i Värmland, Uppsala, Dalarna och 
Kristianstad !

•    Lokalföreningar har kartlagt apotekspersonalens inställning till akut p-piller 
– som i stort var positiv!

•    Lokalföreningar har utbildats i den nya sexualbrottslagen samt i hur man kan 
påverka lokalt i frågor och våld i nära relationer. 





Hemma



SAGT

•	 Vi	måste	bort	från	borrande	och	långa	korridorer!



GJORT

• Vi flyttade från Drottningholmsvägen vid Fridhemsplan till Södermalm strax 
före jul. Nu finns vi i öppna och ljusa lokaler på Medborgarplatsen 3, ovanpå 
Söderhallarna, i Stockholm.





RFSU-Pris



SAGT

•	 1991	bestämde	RFSU	att	årligen	dela	ut	ett	pris	till	någon	eller	
några	som	på	ett	förtjänstfullt	sätt	arbetar	med	upplysning	i	sex-	
och	samlevnadsfrågor.

•	 RFSU	priset	består	av	25	000	kronor	och	en	specialdesignad	kon-
domhållare.



GJORT

• 2005 års pris gick till Sharaf hjältar för sin kamp mot hedersförtryck.

• Det här var deras tacktal på kongressen i Örebro: ” Idag har ni på RFSU gett 
oss en gåva. Det här priset kommer att ge oss styrka att orka kämpa vidare 
och att arbeta mot kvinnoförtrycket.  Att ge någon en gåva är att visa att 
man tror på personen, man visar även att man stödjer personen. Effekten 
är enorm, precis som att hjälpa någon att göra revolution, en andlig sådan, 
vilket innebär att personen som får gåvan växer, blir större och lyckligare. 
Gåvan hjälper också personen att fortsätta kämpa för hans eller hennes värde-
ringar”.

• RFSU:s motivering löd: Sharaf hjältar, hedershjältar på arabiska, är unga 
män som reagerar mot att förtrycket mot flickor och kvinnor legitimeras 
med hänvisning till heder. Ett förtryck de tidigare var en del av. De kräver 
att både tjejer och killar själva ska få välja i sex- och kärleksrelationer, istället 
för att tvingas in i relationer som andra valt åt dem. Sharaf hjältar vägrar att 
bevaka och förtrycka sina systrar, mammor och kompisar. De vänder sig till 
andra unga män för att påverka deras syn på sexualitet, kön och makt. Med 
sitt aktiva ställningstagande och mod är Sharaf hjältar förebilder som ger 
begreppet heder en ny innebörd.

•    Hjältarna nås via initiativtagaren Arhe Hamednaca via www.elektra.nu.
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