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Kort historik
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning,
är en ideell organisation för sexualupplysning
och sexualpolitik. RFSU grundades 1933 av
Elise Ottesen Jensen och är en partipolitiskt
och religiöst obunden medlemsorganisation.
Vid starten drev RFSU sin kamp för upplysning, rättvisa och förändring i stark motvind,
men så småningom ledde arbetet till stora
förändringar och till och med lagändringar.
För att finansiera den då kontroversiella verksamheten började man sälja
kondomer. Så fungerar det än idag
genom RFSU AB som tar fram
och säljer allt från kondomer
till glidmedel och
sexleksaker.
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syfte
RFSU kämpar för allas frihet
att vara, välja och njuta.
För oss innebär det att alla människor
ska ha lika möjligheter, rättigheter och
förutsättningar när det kommer till kropp,
sexualitet och relationer.
Vi vill helt enkelt att alla ska få bestämma över sina egna kroppar och sina
liv, och vara fria från tvång, våld
och diskriminering.
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medlemsorganisationen
Att RFSU är en medlemsorganisation
innebär att det är våra medlemmar som ytterst
bestämmer vad RFSU ska göra och vilka
vi ska vara. Genom att bli medlem
stöttar du vårt arbete och kan vara med
och engagera dig på olika sätt via
våra lokalföreningar och nätverk.
RFSU:s högst beslutande organ är kongressen
som samlas vartannat år. Då träffas cirka 150 medlemmar från hela landet för att välja ordförande och
förbundsstyrelse och diskutera och fatta beslut om
organisationens inriktning för de kommande
åren. Mellan kongresserna leds förbundet
av förbundsstyrelsen.
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lokalföreningar
RFSU har
lokalföreningar från
Luleå i norr till Malmö i
söder. Hur man väljer att engagera sig kan se olika ut. På vissa
håll anordnas workshops, cafékvällar,
filmvisningar och föreläsningar. Andra
engagerar sig genom att prata med folk
och dela ut kondomer på stan eller på
festivaler. Flera av lokalföreningarna är
ute och ger sexualupplysning i skolor
som ett komplement till skolans egen
sexualundervisning. Vissa ägnar sig
åt påverkansarbete gentemot till
exempel lokalpolitiker.
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RFSU:s arbete
i sverige
För RFSU är sexualiteten politisk och
en viktig del av folkhälsan. Att få känna
välbefinnande och lust genom hela livet
är en välfärdsfråga och något vi kämpat
för sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill
RFSU råda bot på kunskapsbrist och
öka den sexuella hälsan.
RFSU arbetar för att sexualupplysning och sexualundervisning ska baseras på fakta
och kunskap. Både det arbete vi
själva bedriver och det som bedrivs av andra.
Varje år ger vi tiotusentals elever i svenska
skolor sexualundervisning. Men vi jobbar
också med att sprida våra metoder, vår pedagogik och vårt material till bland annat lärare
och vårdpersonal. Vi kunskapshöjer allmänheten
genom att medverka i rikstäckande media samt via
rfsu.se och våra sociala medier.
RFSU arbetar också med politisk påverkan för
att förändra lagstiftning och för att mer resurser
ska gå till sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR). Vi träffar beslutsfattare i till exempel regering och riksdag, vi
bedriver politiska kampanjer, skriver
debattartiklar och fungerar som
expert i olika sakfrågor.
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RFSU:s arbete
i världen
RFSU arbetar för
att människor
oavsett var de
bor i världen ska
ha tillgång till
sexualundervisning,
säkra och lagliga
aborter och kunna
uttrycka sin sexualitet utan risk för hot
och diskriminering. Det
gör vi genom att ge stöd
och finansiering till organisationer som på olika sätt
arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
Frågor som RFSU arbetar med utomlands
är framförallt rätten till sexualundervisning, rätten
till abort samt sin sexualitet och icke-diskriminering.
RFSU bedriver också påverkansarbete på internationell nivå, till exempel inom FN och EU. Vi vill att alla
medlemsstater ska fatta beslut som leder till att fler
människor får möjlighet att bestämma över sin kropp
och sin sexualitet. Detta påverkansarbete gör RFSU
tillsammans med aktivister och civilsamhällesorganisationer över hela världen. Vi följer även upp att
de politiska beslut som Sverige och andra regeringar
fattat också genomförs.
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RFSU-kliniken
RFSU:s klinik och familjerådgivning finns vid Medborgarplatsen i centrala Stockholm. Här arbetar barnmorskor, sjuksköterskor,
undersköterskor, läkare, familjerådgivare och psykoterapeuter som har sexologisk spetskompetens. Kliniken välkomnar alla från 18 år och uppåt som har sexuella
frågor och problem och vill särskilt uppmärksamma målgrupper som har svårt att få sina
behov tillgodosedda i den övriga vården. Det kan gälla patienter som lider av smärta kopplat
till sex, har problem med lust eller förmåga eller har utsatts för sexuellt våld. Kliniken utbildar
och samarbetar med forskare och andra aktörer för att öka kunskapen kring sexuell hälsa.
Kliniken drivs på uppdrag av RFSU med avtal
med Region Stockholm och Stockholms stad.
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RFSU Ab
Företaget RFSU AB ägs av
organisationen RFSU, och
all vinst från försäljningen går
tillbaka till RFSU:s verksamhet
i Sverige och andra delar av världen. RFSU AB omsätter cirka 200
miljoner kronor per år och har cirka
45 anställda. RFSU AB är marknadsledande på kondomer i Norden och
står bakom varumärken som Profil,
Thin och Näkken. RFSU AB utvecklar
och säljer också produkter som till
exempel glidmedel, graviditetstester
och sexleksaker. Produkterna säljs
bland annat i dagligvaruhandeln, på
apotek, i kiosker, på bensinstationer,
postorder och via en egen webbshop.
Företaget har dotterbolag i Norge
och Finland samt försäljning på flera
marknader i övriga Europa.
RFSU AB har också en egen fabrik
i Hälsingland där man testar och
packar kondomer och driver ett eget
laboratorium som säkerställer att våra
kondomer håller allra högsta kvalitet.
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elise
RFSU:s eget klädmärke skapades
som en reaktion mot inskränkt aborträtt, sexuella trakasserier, våld mot
hbtq-personer och andra hot mot
människors rättigheter kring kropp
och sexualitet runt om i världen.
Kollektionerna lyfter fram
budskap om alla individers rätt
att bestämma över sin kropp,
sexualitet och identitet och ger
människor möjlighet att på ett
konkret sätt ta ställning för
det vi kallar Body Rights.
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Det här gör vi – ett urval

Vi ger ut den mångfaldigt
belönade sexualpolitiska
tidningen Ottar.
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Sedan 2018 kompletteras
denna med en särskild
medlemstidning som
syftar till att stärka den
interna gemenskapen och
inspirera till engagemang.

RFSU bjuder in medlemmar
från hela landet till en
medlemskonferens
en gång om året.
Här träffas medlemmar
för att förkovra sig, umgås
och diskutera aktuella
föreningsfrågor.
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RFSU och våra lokalföreningar anordnar Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet. 2019 genomfördes
49 marscher mot mödradödlighet över hela Sverige.

I Barnvagnsmarschen visar
den svenska allmänheten
sitt starka engagemang i
denna fråga och gör politiska påtryckningar för rätten
till säker och laglig abort.

Våra lokalföreningar tar
också ständigt nya initiativ.
Under 2019 anordnade
de bland annat en sexualhistorisk slottsvandring
på Örebro slott, publicerade
en erotisk novellsamling och
höll en hel föreläsningsserie
på temat Framtidens sex.
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RFSU:s lokalföreningar
engagerar människor
runt om i hela Sverige.

Det här gör vi – ett urval

Varannan minut dör
en kvinna någonstans
i världen för att hon blivit
gravid. 9 av 10 dödsfall går
att förhindra med politisk
vilja och resurser.

Här möts medlemmar
för att delta i studiecirklar,
föreläsningar, filmvisningar
eller diskussionsgrupper.
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Det här gör vi – ett urval
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RFSU gör gemensamma
storsatsningar med andra
aktörer. Under 2019-20
är vi med och bedriver
utbildningskonceptet
Dare to Care tillsammans
med bland andra organisationen Svensk Live.
Tillsammans med Svensk
Live arbetar vi för trygga
miljöer utan sexuella övergrepp på musikfestivaler,
och i samhället i stort.

Vi bedriver också
framgångsrikt politiskt
påverkansarbete så att
till exempel hpv-vaccinationsprogrammet numera
även innefattar pojkar, att
en nationell SRHR-strategi
håller på att tas fram och att
en ny befolkningsstudie
om sex genomförts i Sverige.

RFSU lanserar rapporter
och kunskapsunderlag.
Vartannat år ger vi ut
rapporten "Sex is politics –
where is the money?" som
kartlägger hur mycket av
svenskt bistånd som går
till SRHR.
Vi har också gett ut en
rapport om hur SRHRorganisationer i världen
drabbas av minskat
demokratisk utrymme.
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Vi bedriver sexualupplysning i skolan och utvecklar
sexualupplysning till nya
målgrupper, däribland nyanlända unga, personer som
är frihetsberövade och kvinnor med migrantbakgrund.
Vi anordnar konferenser
för lärare, vårdpersonal och
andra yrkesverksamma med
syfte att sprida kunskap om
sex och relationer.
2018 anordnade vi en konferens för lärare och skolpersonal med särskilt fokus på
skolan, 2019 handlade det
om sexualitet och migration.

Det här gör vi – ett urval

I projektet UPOS –
Upplysning på olika språk har vi under fyra års tid tagit
fram 17 filmer med fokus
på kropp, hälsa och sexualitet, på 15 språk. Filmerna
vänder sig både direkt till
målgruppen, och till dem
som jobbar med denna i
vård och omsorg.

Vi sprider våra pedagogiska
metoder och material för
sexualundervisning via
Metodbanken på rfsu.se.
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Det här gör vi – ett urval
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Under 2019 ledde vårt stöd
till internationella partners
bland annat till framsteg
vad gäller aborträtten i
Kenya, och att vården för
hbtq-personer i Bolivia
förbättrades. Under året
inledde vi också ett samarbete med en feministisk
organisation i Kambodja
som arbetar för att stärka
mänskliga rättigheter.

RFSU bidrar med sexualupplysning ur ett normkritiskt perspektiv i en
hälsoapp som vänder sig till
unga kvinnor i bland annat
Ghana, Nigeria, Kenya
och Filippinerna. Totalt har
35 000 personer besökt
det innehåll RFSU bidragit
med sedan lanseringen,
vilket gör det till den mest
populära delen av tjänsten.
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RFSU-kliniken arbetar med
att öka kunskapen om mannens sexualitet för att få fler
män att söka hjälp och vårdpersonalen att bli bättre på
att bemöta dem.
Under 2019 bedrev vi kampanjen “Erektionshjälpen”
för att lyfta sex och erektionsproblem.

Det här gör vi – ett urval

RFSU-kliniken har under
2019 totalt haft 20 000
besökare varav ungefär
hälften var kvinnor. Vi har
haft 3 000 besök till psykoteraputer, 16 000 besök hos
barnmorskor och gjort 800
smittspårningar. I våra patientenkäter svarar otroliga
99 procent att de kan rekommendera RFSU-kliniken.

Under 2019 utökade
RFSU-kliniken sin verksamhet med tre familjeteraputer
och i februari startade vår
familjerådgivning med
fokus på sex och relation.
Av de klienter vi mött under
året uppger runt 40 procent
att de lever utanför relationsnormen, t ex i en
polyamorös relation eller
med någon av samma kön.

Tillsammans med Malmö
universitet bedriver vi dessutom en andrologiutbildning
som ger högskolepoäng.
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Det här gör vi – ett urval

RFSU AB:s långsiktiga
kommunikationsplattform
Dear Condom har vunnit
priser i både Sverige och
internationellt, däribland
Guldägget.
Sajten dearcondom.org
besöks dagligen av
människor från
hela världen!

RFSU AB har också
lanserat nya webshoppar
i både Sverige och Norge.
I Sverige med hjälp av
en uppmärksammad
mediakampanj med kända
personer som skrivit sexnoveller och med stortavlor i
Stockholms tunnelbana.
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Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv
har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. RFSU är en
politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida
en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.
Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål
på fördomar, öka kunskapen och den sexuella hälsan, i Sverige såväl som
internationellt. RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv
på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja
och frihet att njuta. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar
eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.
Du kan läsa mer om RFSU:s verksamhet på www.rfsu.se
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