
 

Tyck till om RFSU:s nya idéprogram!  
 
På kongressen i juni 2023 kommer RFSU att fatta beslut om ett nytt idéprogram. Mellan den 
10 oktober och den 10 november är alla medlemmar i RFSU välkomna att tycka till om 
innehållet i det kommande idéprogrammet. Tillsammans är vi klokare!  
 
I det här dokumentet beskrivs bakgrunden till varför ett nytt idéprogram ska tas fram, hur 
det hänger ihop med andra styrdokument och hur tanken är att det ska användas. Dessutom 
förklaras de viktigaste perspektiven som genomsyrar förslaget och bakgrund till det innehåll - 
formulerat som sju principer - som förslaget består av. Avslutningsvis presenteras själva 
förslaget (bilaga 1).  
 
På hemsidan för idéprogrammet fabel.se/ideprogrammet finns länk till det ett formulär där 
du kan tycka till om formuläret. Där finns också allt material som tagits fram i 
idéprogramsprocessen.  
 

Om det nya idéprogrammet 
Uppdraget från kongressen 2021 
Kongressen 2021 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt idéprogram till nästa 
kongress (2023). Kongressen beslutade att det nya idéprogrammet ska: 
● beskriva organisationens värderingar/ideologi, samhällssyn och samhällsanalys 
● beskriva hur vi ser på relevanta samhällsfenomen på ett övergripande sätt, men inte 

innehålla dagsaktuella frågor  
● vara en tydlig vägledning när vi kommunicerar våra ställningstaganden, bedriver 

politisk påverkan och behöver ta ställning till nya sexualpolitiska frågor 
● komplettera vision och stadgar 

 
Det nya idéprogrammet ska vara kortfattat, lättillgängligt och relevant över tid. I uppdraget 
från kongressen slogs också fast att idéprogrammet ska tas fram i linje med Sextantens 
övergripande ambitioner om delaktighet och samverkan inom RFSU. 
 
Den stora skillnaden mot RFSU:s nuvarande idéprogram1 är hur detaljerat idéprogrammet 
ska vara. Det idéprogram RFSU har idag beskriver många enskilda sakfrågor. Målsättningen 
med ett nytt idéprogram är att det ska styra verksamheten på ett mer övergripande plan 
snarare beskriva grundläggande värderingar. Det gör också att det nya idéprogrammet ger en 
tydligare ideologisk vägledning vilket också gör att kongressen - och ytterst medlemmarna - 
får ett ökat inflytande över ideologiska frågor.  
 
Koppling till övriga styrdokument - Sextanten och stadgarna 
RFSU har tre huvudsakliga styrdokument som styr organisationen. Dessa beslutas av 
kongressen och gäller hela RFSU. Stadgarna lägger grunden för RFSU och anger vårt 
uppdrag, vem som är medlem och hur beslut fattas. Sextanten beskriver RFSU:s vision, 
strategier och mål - vad vi vill uppnå på lång sikt och vilka prioriteringar RFSU har de 
kommande åren. Idéprogrammet beskriver RFUS:s grundläggande värderingar, som ska 
styra våra ställningstaganden, vår verksamhet och hur vi arbetar.   
 
Förslag på struktur för det nya idéprogrammet 
Eftersom det nya idéprogrammet inte kommer att behandla specifika sakfrågor finns det ett 
behov av att reglera dessa på andra ställen. Därför föreslås idéprgrommat kompletteras med 

 
1 https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/ideprogram2015web.pdf  



 

ställningstagande kring sakfrågor, som relaterar till de övergripande värderingar som 
uttrycks i idéprogrammet. Bilden nedan visar förslaget på hur ett sådant “idéprogramspaket” 
skulle kunna se ut.  

 
 
Ställningstagandena som visas i bilden är exempel och ska inte ses som en uttömmande lista. 
Tanken är att ställningstagandena utgår från de övergripande värderingar och principer som 
beskrivs i idéprogrammet.  
 
Ställningstagandena föreslås beslutas av FS men tas fram i dialog i organisationen, i linje 
med Sextantens ambition om ökad samverkan. Processen för hur ställningstaganden tas fram 
kan variera beroende på vilken fråga som ställningstagandet reglerar. Är det en fråga som 
inte anses vara kontroversiell och som det råder stor enighet om, så kan det ske genom 
mindre omfattande process. Är det fråga där det finns många perspektiv och bredd i åsikter 
kommer en mer delaktig process att krävas. Ambitionen är att detta ska leda till en mer 
levande diskussion i RFSU om sexualpolitiska frågor och att vi har möjlighet att justera 
ställningstagande när det sker förändringar i vår omvärld, och även enklare ta fram nya 
ställningstaganden vid behov. 
 
Hur har förslaget tagits fram och vad händer efter remissrundan? 
Utifrån uppdraget från kongressen gav FS generalsekreteraren i uppdrag att tillsätta en 
arbetsgrupp på förbundskansliet som skulle samordna arbetet med att ta fram ett nytt 
idéprogram. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av FS-ledamöterna Hans Linde, My 
Malmeström Sobelius och Hanna Gerdes samt av RFSU:s generalsekreterare Ingela 
Holmertz.  
 
Processen för att ta fram det nya idéprogrammet presenterades för ordförandekonferensen i 
slutet av november 2021 och i januari 2022. Vid dessa tillfällen diskuterades även vilka frågor 
som var särskilt viktiga att diskutera i processen. 
 
Under våren 2022 bjöds samtliga medlemmar in till att formulera riktningen och innehållet 
för RFSU:s nya idéprogram genom att svara på korta enkäter utifrån ett antal teman som 
diskuterades i RFSU:s idéprogramspodd. Poddarna finns även i teckenspråkstolkade 
versioner. Medlemmar bjöds även in till digitala poddsamtal och gavs möjlighet att arrangera 
egna poddsamtal i sina lokalföreningar.  
 
Utifrån de samtal som förts i poddar, med ordförandekonferensen och i FS har ett förslag på 
övergripande principer formulerats som föreslås utgöra den ideologiska grunden för det 
kommande idéprogrammet.  
 



 

Mellan den 10 oktober och den 10 november pågår en remissrunda då alla medlemmar i 
RFSU bjuds in till att tycka till om förslaget.  
 
Utifrån de synpunkter som lämnas i remissrundan kommer ett förslag på idéprogram att 
formuleras som beslutas av FS i december. Det färdiga förslaget skickas ut som proposition 
inför kongressen innan årsskiftet 2022/23.  
 

Beskrivning av förslaget 
Det förslag som presenteras består av ett antal övergripande principer (bilaga 1), som 
tillsammans föreslås utgöra RFSU:s ideologiska grund eller våra kärnvärderingar. Det är 
dessa principer, eller värderingar, som kommer att diskuteras i remissrundan. Här ges en 
bakgrund till förslaget och till de olika principerna, medan själva förslaget presenteras i 
bilaga 1.   
 
Vissa principer tar upp frågor som RFSU arbetat med länge medan andra är nyare för RFSU. 
De exakta formuleringarna kommer att bearbetas vidare i det fortsatta arbetet med att 
formulera idéprogrammet. Idéprogrammet kommer också att kompletteras med en inledning 
som beskriver grundläggande perspektiv och förklaring av hur idéprogrammet hänger ihop 
med Sextanten och stadgarna.  
 
I förslaget har kritiska perspektiv på makt, som rättighetsperspektiv och intersektionella 
perspektiv, inkluderats genomgående i de olika principerna. Makt ses i förslaget som något 
som behöver synliggöras och utmanas. De som berörs av en fråga, de mest marginaliserade 
och de vars rättigheter kränks behöver höras, delta aktivt och ha inflytande över agendan och 
beslut. Genomgående lyfts också att för att alla människor ska ha tillgång till SRHR krävs att 
vi tittar på vilka som hindras och diskrimineras idag på grund av normer, makt och resurser. 
 
Ett annat tema i förslaget är att RFSU vill vara en organisation som samverkar med andra 
aktörer och som arbetar för en bredare samhällsförändring kopplad till demokratiska 
samhällen och hållbar utveckling. Detta är i linje med mål i Sextanten som redan är antagna. 
Även detta tema kopplas ihop med makt och vikten av aktivt och meningsfullt deltagande.  
 

1. Princip om sexuell och reproduktiv rättvisa 
Syftet med denna princip är att beskriva hur inte bara formella rättigheter är en förutsättning 
för RFSU:s vision - en värld där alla människor är fria att bestämma över sin kropp och sin 
sexualitet. För detta krävs även att vi aktivt arbetar utifrån en intersektionell analys och 
analyserar hur olika former av hinder och diskriminering i form av normer och ojämlik 
fördelning av makt och resurser kan begränsa människors frihet att fatta beslut om sin egen 
kropp och sexualitet. Det krävs också ett aktivt arbete för att förändra detta.  
 
Alla människors lika värde är grundläggande för att kunna hävda att alla människor har 
samma rättigheter. Dock ser vi att vissa individers och gruppers rättigheter kränks - det finns 
alltså en skillnad mellan fastslagna rättigheter och människors faktiska erfarenheter. RFSU 
arbetar för att alla människors sexuella och reproduktiva rättigheter ska respekteras och att 
alla därmed ska ha likvärdig sexuell och reproduktiv hälsa.  
 
Rättigheter som gäller alla får olika konsekvenser beroende på personens makt och resurser. 
Osynliggörande, exkludering och diskriminering kan också ha sin grund i normer som 
omgärdar sexualitet och identitet. Ibland behövs särskilda satsningar riktade till specifika 
grupper eller för att förändra specifika hinder. För att alla människor ska få tillgång till SRHR 
behöver RFSU analysera vems rättigheter som kränks i Sverige och globalt. Genom 
intersektionella maktanalyser kan RFSU identifiera vilkas rättigheter som inte tillgodoses i 
olika sammanhang och hur olika maktordningar kan samverkar och skapar hinder för 
möjligheten att bestämma över sin egen kropp. Med utgångspunkt i dessa analyser och 



 

tillsammans med personer som berörs kan vi formulera förslag och strategier för att 
förverkliga allas möjlighet att bestämma över sin egen kropp, oavsett makt och resurser.  
 
Kopplat till denna princip finns även förslaget att använda begreppet sexuell och reproduktiv 
rättvisa. Sexuella och reproduktiv rättvisa är inte ett vedertaget begrepp i en svensk kontext 
men har influerats av engelskans Reproductive Justice (ibland används även Sexual and 
Reproductive Justice) som innebär att ha ett intersektionellt angreppssätt på SRHR. 
Eftersom RFSU arbetar med både sexuella och reproduktiva rättigheter används här sexuell 
och reproduktiv rättvisa.  
 
Med denna princip tydliggör RFSU vikten av ett intersektionellt perspektiv på SRHR och att 
det behövs mer än formella rättigheter för att människor ska ha jämlik tillgång till SRHR. I 
begreppet ingår också att att de mest marginaliserade behöver delta och sätta agendan för 
förändring.  
 
à För en fördjupning om reproduktiv rättvisa se till exempel en video med Loretta Ross2 från 
SisterSong som är en förgrundsfigur inom rörelsen samt en äldre text i Ottar3. 
 
à För fördjupande resonemang om hur rasism påverkar SRHR, lyssna gärna på podden 
SEX+RASISM=SANT med RFSU-medlemmarna Marco Vega och Annie Boroian (finns till 
exempel på Spotify).  
 

2. Princip om självidentifikation och självbestämmande  
Syftet med den här principen är att beskriva en av RFSU:s grundläggande värderingar - att 
alla människor ska vara fria att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Detta omfattar 
att varje människa ska ha rätt att själv få identifiera sitt kön och sin sexualitet (till exempel 
sin sexuella läggning); att man kan bestämma med vem eller vilka man vill ha en relation; 
om, när och med vem man vill ha sex och att man ska ha rätt att bestämma över sin 
reproduktion.  
 
Vi ser att transpersoners rättigheter hotas allt mer, både i Sverige och globalt, till exempel 
vad gäller tillgång till könsbekräftande vård. I detta ifrågasättande finns även ett 
ifrågasättande av den grundläggande principen att själv definiera den du är. Därför behöver 
denna princip innehålla tydliga skrivningar kring hur RFSU ser på kön.  
 
Möjligheten att själv kunna bestämma över sin reproduktion är avgörande för att ett 
samhälle ska vara jämställt och för att kvinnor ska kunna styra över sina liv. Detta gäller både 
tillgång preventivmedel och till lagliga och säkra aborter.  
 
Självidentifikation gäller inte bara den egna kroppen och sexualiteten, utan även hur vi ser på 
relationer och familj. Idag värderas vissa familjer högre än andra både i normer och 
lagstiftning. Därför finns även formuleringar kring hur RFSU ser på relationer och familj 
finns med.  
 
Sammanfattningsvis beskriver denna princip grundvärdering för RFSU som även uttrycks i 
visionen - en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sin sexualitet.  
 

3. Princip om lust 
Syftet med denna princip är att tydliggöra lustperspektivet som en av grundstenarna för 
RFSU:s arbete, och varför lusten och det främjande perspektivet är viktigt. 
 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=mPhI45jIsYU&t=3s  
3 https://www.ottar.se/tid-f-r-reproduktiv-r-ttvisa-8/  



 

RFSU har en positiv grundsyn på sexualiteten och de lustfyllda dimensionerna av 
sexualiteten är central i arbetet, vilket är något som skiljer RFSU från många andra aktörer. 
RFSU ser sexualiteten som en central del av människors liv och av alla samhällen.  
 
Ett främjande perspektiv på sexualitet innebär att utgå från den positiva betydelse som 
sexualiteten har i många människors liv. Ett främjande perspektiv skapar förutsättningar för 
sexuell hälsa och välbefinnande. RFSU förstår sexuell hälsa som mer än frånvaro av ohälsa - 
det innebär också att kunna njuta av sexualitet och ha njutbara och ömsesidiga sexuella 
relationer. För detta krävs också ett förhållningssätt som tar in de positiva dimensionerna av 
sexualitet.  
 
RFSU menar att det är alla människors rätt, oavsett makt och resurser, att genom hela livet, 
på egna villkor, kunna utforska och njuta av sin sexualitet. Så ser det inte ut idag. 
Samhälleliga normer, attityder och värderingar begränsar eller omöjliggör en lustfylld 
sexualitet för många människor, både i Sverige och globalt. Därför uttrycker denna princip 
att alla människor ska ha samma frihet och reella möjlighet att känna och uttrycka lust.   
 
à För fördjupande perspektiv om identitet, sex, lust och njutning, lyssna gärna på RFSU-
podden Det handlar om mig - Let´s talk about sex, baby4 
 

4. Princip om kunskap 
Syftet med denna princip är att beskriva hur RFSU ser på kunskap - vad kunskap är, varför 
kunskap är viktigt, och hur kunskap skapas.  
 
RFSU arbetar med olika typer av kunskapsskapande och kunskapsförmedling. Kunskap finns 
med som en av strategierna i Sextanten, och definieras där som att bygga medvetenhet om 
kropp och sexualitet. RFSU arbetar även med sexualupplysning och utbildningsverksamhet. 
RFSU är också en lärande organisation som vill utveckla kunskap tillsammans med andra, 
för att alltid vara relevant.  
 
Upplysningsbegreppet kan föra tankarna till en kunskapssyn som ligger långt ifrån hur RFSU 
arbetar idag, och hur vi vill arbeta framåt - hårddraget en kunskapssyn där det finns ett 
kunnigt “vi” som har svaren som ska “upplysa” de som vet mindre. Historiskt sett - och även 
idag - kan man också se att olika bärare av kunskap har värderats olika. Ett exempel är att 
rasifierade människors kunskap osynliggörs eller undervärderas. I den här principen beskrivs 
att kunskap inte är neutralt, utan att det finns maktdimensioner både i hur olika människors 
kunskap värderas olika, och i hur kunskap skapas.  
 
Kunskap är även makt i meningen att den som har kunskap om sexualitet – allt från hur 
kroppen fungerar till relationer och hur olika normer påverkar sexualiteten – har större 
möjligheter att fatta självständiga beslut och bestämma över sin sexualitet. Kunskap om sina 
rättigheter är också en förutsättning för att kunna utkräva dem.  
 
Idag finns inte explicit beskrivet inom RFSU hur vi ser på kunskap. Med förslaget breddas 
synen på kunskap och rör sig bort från den traditionella expertrollen. Med skrivningarna om 
kunskap tydliggörs att kunskap är mer än forskning och evidens utan att även levd erfarenhet 
behöver uppvärderas som kunskap. I förslaget finns också tydliga skrivningar om att 
delaktighet är en förutsättning för kunskapsskapande och att RFSU vill arbeta för att alla ska 
ha samma möjlighet att delta i dessa processer. Förslaget lyfter också fram RFSU som en 
kunskapsorganisation som ska präglas av inlyssnande och ödmjukhet inför att vi aldrig är 
fullärda och inte sitter på alla svar.  
 

 
4 https://open.spotify.com/episode/3Hqdlc0mf28UtoVHvw5jp4  



 

à För fördjupande resonemang om kunskap, lyssna gärna på idéprogramspodden avsnitt 2, 
Vem ska upplysas?5 
 

5. Princip om demokrati och ett fritt civilsamhälle 
Syftet med denna princip är att beskriva hur demokratiska principer och rättigheter och ett 
fritt civilsamhälle är en förutsättning för att människor ska kunna få tillgång till och engagera 
sig för sexuella och reproduktiva rättigheter. Principen lyfter även vikten av delaktighet. 
 
Genom att titta tillbaka på RFSU:s långa historia kan vi se hur viktigt det civila samhället och 
en medlemsbaserad organisation är för att driva SRHR för alla. Rätten att få uttrycka sin 
åsikt genom fria val eller som journalist, samt att organisera sig för att kräva förändring 
genom att vara aktiv i en organisation eller ett politisk parti är dock hotad. De grundläggande 
mänskliga rättigheterna kränks dagligen i många delar av världen. I repressiva stater kan det 
vara förenat med livsfara att uttrycka sina åsikter offentligt eller att organisera sig för 
förändring. Aktivister, journalister och politiker hotas, trakasseras och utsätts för våld av 
statliga och icke-statliga aktörer. På senare tid har vi också sett organiserat motstånd mot de 
delar av civilsamhället som specifikt arbetar emot SRHR, jämställdhet, kvinnors, flickors och 
HBTQI-personers rättigheter. Detta motstånd organisationer är välorganiserat och 
välfinansierat.  
 
Genom att RFSU och SRHR-rörelsen också är välorganiserade och samarbetar i bredare 
allianser kan vi minska konsekvenserna av detta motstånd. RFSU kan samarbete med de 
mest utsatta aktivisterna och organisationerna för att stötta och skydda dem men också med 
organisationer som jobbar bredare med mänskliga rättigheter, för jämställdhet, mot 
fattigdom och klimatförändringar.  
 
Denna princip innehåller även skrivningar kring delaktighet, vilket är centralt i en demokrati. 
Delaktighet handlar både om icke-diskriminering och att hitta de bästa förslagen och 
lösningarna. Om berörda människor deltar och har inflytande blir det bättre - mer relevanta 
lösningar samtidigt som delaktighet är centralt i en demokrati. Det är viktigt att bidra till att 
marginaliserade och diskriminerade människor hörs och påverkar våra beslut. Detta gäller 
såväl internt i organisationen samt i val av samarbetspartners i Sverige och internationellt. 
Genom att identifiera vilka grupper som idag saknar makt och resurser, samt vilka av dessa 
som vi ännu inte samarbetar med kan dessa grupper ha inflytande över frågor som berör 
dem. RFSU kan genom att bredda deltagande och inflytande lära nytt och bli mer relevanta. 
Deltagandet behöver ske på ett sådant sätt att marginaliserade och diskriminerade inte 
används som alibi. Deltagande ska vara aktivt och meningsfullt och det är de med makt som 
är ansvariga för att möjliggöra detta. 
 
à För fördjupande resonemang kring minskat demokratiskt utrymme och SRHR, lyssna 
gärna på idéprogramspodden avsnitt 5 - Vem skriker och vem tystas?6 
 

6. Princip om hållbarhet och SRHR 
Syftet med denna princip är att beskriva hur RFSU ser på kopplingarna mellan hållbarhet 
och SRHR. Detta är ett område som hittills är mindre utforskat för RFSU.  
 
I det internationella arbetet kopplar RFSU ihop fattigdomsbekämpning, jämställdhet och 
SRHR. I sextanten finns ett mål om att tydligt koppla ihop RFSU:s arbete med den bredare 
hållbarhetsagendan (Agenda 2030 genomförs i sin helhet med ett SRHR-perspektiv, i 
Sverige och globalt). I flera av Sextantens inriktningsmål nämns även att rättigheter ska 
förverkligas för alla, oavsett makt och resurser. Ett exempel på hur tillgången till SRHR 

 
5 https://fabel.se/ideprogrammet/podcast/vad-behover-man-veta-om-sex/  
6 https://fabel.se/ideprogrammet/podcast/nar-ar-vi-fria/  



 

påverkas av ens ekonomiska resurser är abort. Vi vet tex att kvinnor med pengar kan se till 
att göra en säker abort även om de bor i länder med väldigt restriktiv abortlagstiftning. 
Tillgången till säker och laglig abort ser väldigt olika ut beroende på bland annat ekonomisk 
situation. Ekonomisk hållbarhet i denna princip hänger tydligt ihop med den första principen 
där reproduktiv rättvisa finns med, vilket inkluderar rätten att kunna se sina barn växa upp i 
trygghet.  
 
Det är tydligt att förverkligandet av SRHR är beroende av att de globala målen uppnås 
gällande fattigdomsbekämpning, hälsa och välbefinnande för alla, jämställdhet samt fredliga 
samhällen. Människor som flyr på grund av klimatkatastrofer, väpnade konflikter eller andra 
anledningar har ökat behov av sexuell och reproduktiv hälsovård samtidigt som tillgången till 
denna vård försämras. I humanitära kriser ökar tex det sxuella våldet samt barn- och 
tvångsäktenskap, samtidigt som sexualupplysning och tillgång till preventivmedel och abort 
ofta är väldigt begränsade. De som redan är marginaliserade och diskriminerade är oftast de 
som drabbas hårdast.  
 
Redan idag har klimatkrisen och extremväder stor påverkan på SRHR i länder där RFSU har 
partnerorganisationer, exempelvis har partnerorganisationers kliniker spolats bort i 
översvämningar. Återkommande extremväder och humanitära situationer bidrar också till 
ökad fattigdom. För att förverkliga SRHR är det alltså helt centralt att övriga globala mål för 
hållbar utveckling också förverkligas. 
 
Befolkningskontroll hörs inte sällan som en lösning på klimatkrisen. RFSU är för alla 
människors rätt att bestämma över sin egen kropp och kan aldrig gå med på att stater eller 
andra aktörer kontrollerar flickors och kvinnors kroppar. Det är dessutom så att i länder med 
högt barnafödande är klimatavtrycket litet, för att få effekt skulle alltså personer i rika länder 
med hög konsumtion, länder som USA och Sverige behöva inför befolkningskontroll och det 
är inte lika ofta vad som hörs i debatten. Rätten att bestämma över sin kropp och sitt liv 
skapar också mer motståndskraftiga samhällen som på ett bättre sätt kan hantera 
klimatkrisen och andra kriser. Även inom andra miljöfrågor finns kopplingar till SRHR, 
exempelvis kopplingen mellan miljögifter och missfall och infertilitet.  
 
Punkterna under denna princip relaterar till de ekonomiska och miljömässiga aspekterna av 
hållbarhet, då social hållbarhet som exempelvis hälsa och normer hanteras av flera andra 
principer i förslaget 
 
à För fördjupande resonemang om klimat hållbarhet och SRHR, lyssna gärna på 
idéprogramspodden avsnitt 6 - Vem bryr sig om sex när isarna smälter?7 
 

7. Princip om erkännande av komplexitet  
Många av de frågor som RFSU ställs inför är komplexa och kan innehålla situationer där 
olika rättigheter står mot varandra. När vi navigerar i dessa frågor är det viktigt att ha ett 
intersektionellt maktperspektiv och att rättighetsbärarna är delaktiga. RFSU har ofta haft en 
ingång där vi istället för att ställa oss för eller emot har velat nyansera och problematisera. 
Detta är ett värde som vi vill stå fast vid i en samhällsdebatt som ofta präglas av polarisering 
och kräver tydliga positioner. Komplexa frågor kan inte lösas med enkla svar. RFSU vill 
istället arbeta för ett samtal som kan få vara komplext och till och med konfliktfyllt. Därför 
föreslås också erkännande av komplexitet att lyftas fram som en viktig princip i sig.  
 
à För fördjupande resonemang om hur vi kan navigera i komplexa frågor där rättigheter 
krockar lyssna gärna på avsnitt 3 av idéprogramspodden - Var går gränsen?8  

 
7 https://fabel.se/ideprogrammet/podcast/xyz/  
8 https://fabel.se/ideprogrammet/podcast/var-gar-gransen/  



 

Bilaga 1 - Förslag på principer 
De principer som presenteras här är förslag på det kommande idéprogrammets innehåll och 
ideologiska riktning på ett övergripande plan. Utifrån de synpunkter som kommer upp i 
remissrundan kommer principerna att skrivas om till ett förslag på nytt idéprogram för 
RFSU. Frågor som ordval, disposition, språk/tonalitet och tillgänglighet kommer också att 
bearbetas vidare efter remissrundan.  
 
Här kan du tycka till om förslaget: https://bit.ly/3fK2mUh  
 

1. Princip om sexuell och reproduktiv rättvisa  
● Allt RFSU tycker och gör utgår från övertygelsen om alla människors lika värde.  
● Alla människor ska ha samma frihet och reella möjlighet att bestämma över sin kropp 

och sin sexualitet, vilket innefattar hela spektrumet av sexuella och reproduktiva 
rättigheter.  

● För att detta ska bli möjligt krävs sexuell och reproduktiv rättvisa. Det innebär att alla 
människors sexuella och reproduktiva rättigheter respekteras, oavsett makt och 
resurser. Normer och diskriminering påverkar människors faktiska tillgång till 
sexuella och reproduktiva rättigheter.  

● Olika maktordningar samverkar och förstärker varandra. Därför behövs en 
intersektionell maktanalys som synliggör hur makt fördelas mellan och inom grupper. 

● Människor som utsätts för rasism och annan form av diskriminering ska vara 
delaktiga i att sätta agenda för vilken förändring som behövs.  

● Våra möjligheter att bestämma över vår kropp och sexualitet påverkas i grunden av 
det samhälle vi lever i. Makthavare och beslutsfattare behöver ta ansvar för att 
människors sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa skyddas, respekteras och 
tillgodoses. En förutsättning för att alla ska bli fria att själva fatta beslut om sin kropp 
och sexualitet är en en aktiv politik som främjar sexuella och reproduktiva rättigheter 
för alla oavsett makt och resurser. 

 
2. Princip om självidentifikation och självbestämmande  
● Allas rätt att själva identifiera och bestämma över sin sexualitet, sitt kön och sina 

relationer är absolut, så länge det inte inkräktar på någon annans självbestämmande 
eller handlingsutrymme.  

● Kön är ett begrepp med många dimensioner som inkluderar aspekter kring identitet, 
uttryck, kropp och juridik. Kön är inte en binär kategori utan det finns ett spektrum 
av kroppar, uttryck och identiteter. Detta behöver återspeglas i hur samhället 
förhåller sig till kön. Rätten att själv få definiera sitt kön ligger alltid hos den enskilda 
individen.  

● Sexuellt självbestämmande innebär att själv bestämma om, när och med vilka man 
vill ha sexuella relationer och att kunna uttrycka sin sexualitet på det sätt man själv 
vill.  

● Alla människor har rätt att bestämma över sin reproduktion - om man vill ha barn, 
när, och hur många.  

● Relationer och möjligheten att bilda en familj är en viktig del av livet för många 
människor, och kan se ut på många olika sätt. Samhällets normer och lagstiftning ska 
ge alla människor frihet att att själva forma sina relationer och bilda familjer.  

 
3. Princip om lust  
● Sexualiteten är i grunden en positiv kraft. Ett främjande perspektiv tar tillvara på det 

positiva i sexualiteten.  
● Sexuell hälsa handlar om möjligheten att känna lust och njutning i relation till sig 

själv och till andra och är därför något mer än frånvaro av ohälsa 



 

● Normer och maktstrukturer påverkar människors möjlighet att känna lust och 
njutning.  

● Alla människor ska ha samma frihet att känna lust, kåthet och ha njutningsfulla 
ömsesidiga relationer. 

 
4. Princip om kunskap  
● Kunskap bidrar till att människor kan ta makt över sina liv och skapa 

handlingsutrymme. 
○ Kunskap om kropp, sexualitet och relationer är nödvändigt för att människor 

ska ha tillgång till SRHR och en förutsättning för att alla ska vara fria att 
bestämma över sin kropp och sin sexualitet.  

○ Kunskap är grundläggande för att skapa samhällsförändring. Den är en 
förutsättning för människor att organisera sig för sina rättigheter tillsammans 
med andra. 

● Kunskap är makt och samhällsnormer påverkar vad som anses vara kunskap. Att 
skapa kunskap ska präglas av delaktighet. Kunskap behöver grundas i människors 
erfarenheter och alla ska ha samma reella möjlighet att delta i kunskapande.  

● Kunskap är ett komplext koncept som omfattar såväl teoretisk kunskap och levd 
erfarenhet. 

● Lärande är en ständigt pågående process som präglas av reflektion och en ödmjukhet 
inför att vi aldrig är fullärda 

 
5. Princip om demokrati och civilsamhälle 
● Ett demokratiskt samhälle som präglas av transparens och har fungerande 

institutioner är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna ha 
tillgång till och utkräva sina sexuella och reproduktiva rättigheter. 

○ Ett demokratiskt samhälle innebär en väl fungerande rättsstat med 
självständiga domstolar och myndigheter, yttrandefrihet, organisations- och 
mötesfrihet, pressfrihet och utrymme för ett starkt och fritt civilsamhälle skiljt 
från staten.  

○ Inskränkningar i dessa friheter ska undvikas så långt som det är möjligt. 
● Människors organisering är en grundläggande del av samhället. Samhällsförändring 

börjar i att människor kommer samman och organiserar sig för sina rättigheter. 
Tillgång till kunskap, delaktighet och mobilisering är avgörande för att kunna utkräva 
ansvar och respekt för rättigheter. 

● Ett framgångsrikt arbete för rättigheter behöver genomsyras av delaktighet. 
Rättighetskampen måste drivas av och tillsammans med rättighetsbärarna, de 
personer eller grupper som är närmast berörda.  

● Kampen för SRHR behöver ske tillsammans med och i solidaritet med de människor 
var rättigheter begränsas eller hotas. RFSU är en del av en global rörelse där vi stärker 
och lär av varandra.  
 

6. Princip om hållbarhet och SRHR  
● Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är en förutsättning för att människor ska 

få ökad tillgång till SRHR. Ökad tillgång till SRHR bidrar i sin tur till mer hållbara 
samhällen.   

● Rättvise-, jämställdhets- och rättighetsperspektiv behöver vara i fokus i arbetet för 
omställning till miljömässigt hållbara samhällen och SRHR behöver vara en 
integrerad del av detta arbete. 

● Klimatkrisen är en akut och reell kollektiv angelägenhet som påverkar tillgången till 
mänskliga rättigheter inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter.  

● För att förverkliga sexuella och reproduktiva rättigheter för alla behöver klass 
synliggöras när problem och lösningar identifieras och fattigdom behöver utrotas.  

 



 

7. Princip om komplexitet  
● Komplexa samhällsfenomen och -problem kan inte lösas med förenklande svar. 
● Det finns frågor där människors friheter och handlingsutrymmen står mot varandra, 

och där rättigheter och intressen krockar. För att navigera i sådana frågor behövs ett 
intersektionellt maktperspektiv och många och motsägelsefulla röster behöver höras 
och lyssnas till.   
 

 
 


