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Vad är mänskliga rättigheter?

1948 antog Förenta Nationernas, FN:s, generalförsamling,
den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Den gäller för alla – oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Rättigheterna slår fast att alla
människor är födda fria och lika i värde – och att detta
gäller universellt, över hela världen. Ingen får diskrimineras
eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av
kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller
religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller
politisk uppfattning.
Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i
arbetet för de mänskliga rättigheterna. Åtgärder som syftar
till att förebygga och motverka diskriminering är grundläggande i en demokratisk rättsstat.
De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten som
är det rättssystem som gäller mellan stater. De mänskliga
rättigheterna begränsar statens makt över individen och
slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot
individen. Rättigheterna tillhör individen och staten ska
se till att dessa respekteras och främjas.



Människors lika värde och rättigheter är grundläggande
i en demokrati. Vissa rättigheter är reglerade i varje lands
grundlag eller genom särskilda bestämmelser. Det är också
de svenska rättigheterna – men de är inte alltid internationellt erkända, som till exempel allemansrätten eller lagen
mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
Konventioner är juridiskt bindande
De internationella rättigheterna har utvecklats i en rad olika
bindande konventioner. De finns två huvudkonventioner,
som tillkom 1966 och trädde i kraft 1976: ”Konventionen
om de medborgerliga och politiska rättigheterna” som i
huvudsak handlar om skydd mot ingrepp av olika slag från
statsmakternas sida, samt skydd mot maktmissbruk eller
godtycke vid myndighetsutövning. Och ”Konventionen
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter”, med
tonvikten på ekonomisk fördelning, arbetsliv, hälsovård,
utbildning, jämställdhet och familjepolitik vid sidan av
mer övergripande aspekter om en tillfredsställande levnadsstandard.
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En rad specialkonventioner för olika grupper eller rättighetsområden har sedan tillkommit. De behandlar barnets
rättigheter, diskriminering av kvinnor, samt förbud mot
tortyr och rasdiskriminering.
FN-konventioner och protokoll blir juridiskt bindande
genom att staters regeringar skriver under dem och parlamenten fastslår (ratificerar) dem. På så vis lovar man att
införa rättigheterna i landets lagstiftning. Men eftersom
många rättigheter anses kontroversiella har inte alla länder
ratificerat alla konventioner.
De mänskliga rättigheterna har också utvecklats regionalt i den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter som trädde i kraft 1953, den amerikanska som trädde i
kraft 1978 och den afrikanska – trädde i kraft 1986.
De internationella människorättsfördragen sätter inte
bara upp regler för staters uppförande. De begär också att
stater ska agera för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter och förbjuda övergrepp och tortyr.

Länderna övervakas
Regeringars löften att följa konventionerna granskas främst
genom ett antal övervakningskommittéer. Det finns till
exempel tortyrkommittéen, kvinnodiskrimineringskommittén, barnrättskommittén, med flera.
Regeringarna ska regelbundet rapportera till kommittéerna om förhållandena i sitt land. Vad har uppfyllts och
inte? Hur ska man göra för att förbättra situationen? För
att få en så bra bild av verkligheten som möjligt tar rapportörerna i kommittén emot rapporter från människorättsorganisationer som till exempel Amnesty International och
Rädda Barnen. Besluten från de fall som tas upp i FN:s
övervakande kommittéer kan sedan bli vägledande för hur
mänskliga rättigheter ska tolkas och vad som kan räknas
som en mänsklig rättighet.

Deklarationer är moraliskt förpliktande
Det finns också andra internationella verktyg som kallas
deklarationer. Dessa har ingen juridisk status som konventioner har – men de är moraliskt bindande och hjälper till
att utveckla tolkningar och definiera vad som är en mänsklig
rättighet. Sådana deklarationer är till exempel Programme of
Action (PoA) som togs fram under FN:s internationella befolkningskonferens, International Conference on Population
and Development (ICPD) i Kairo 1994 och Beijing Platform
for Action från kvinnokonferensen i Peking 1995. Läs mer
om Kairo- och Pekingkonferenserna längre fram.
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11 rättigheter

RFSU har listat elva av de sexuella och reproduktiva rättigheter som vi anser måste finnas för att varje människa
ska uppleva egenvärde och självkänsla. Vi har kopplat
dem till internationella överenskommelser och svenska
lagar som styrker vårt synsätt. Enligt RFSU ska varje människa få vara; fri att välja, fri att njuta och fri att vara.
Citat på engelska
Inledningsvis har vi kopplat rättigheten till en lag eller en
internationell överrenskommelse. I de fall citaten är på
engelska är det för att ingen officiell svensk översättning
finns.
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1. Kvinnors rättigheter

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att
avskaffa diskriminering av kvinnor och i alla frågor som gäller
äktenskap och familjeförhållanden samt skall särskilt, med
jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa
lika rätt att fritt och under ansvar bestämma om antalet barn
och tidsrymden mellan havandeskapen samt att få tillgång till
upplysning och utbildning liksom till de medel som erfordras
för att kunna utöva denna rätt.”

16.1.e, Kvinnokonventionen, CEDAW
När de flesta av de grundläggande konventionerna skrevs
för mellan 25 till 40 år sedan stod inte kvinnors specifika
rättigheter högt på dagordningen. Sedan dess har medvetenheten ökat och kvinnorättsaktivister har drivit på för att
få kvinnors rättigheter erkända som en del av de mänskliga
rättigheterna. Ett exempel på det är Romstadgan från 1998
där man beslutade om att införa en permanent internationell
brottsmålsdomstol (ICC – International Criminal Court).
Romstadgan är den första internationella överenskommelse
som också tar upp brott som begås huvudsakligen mot kvin-



nor. Det gäller våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prostitution, påtvingat havandeskap och påtvingad sterilisering med
flera. I och med Romstadgan räknas dessa som brott mot
mänskligheten och krigsbrott och kan därmed behandlas i
den internationella brottsmålsdomstolen. Eftersom tidigare
erfarenheter visar att kvinnors speciella erfarenheter ofta
marginaliseras slår Romstadgan också fast att kvinnor ska
få lika stort utrymme som män när man tillsätter personer som ska utreda och döma dessa brott (Romstadgan art.
8(2)(b)(xxii)).
Kvinnokonventionen
Det starkaste skyddet av kvinnors sexuella och reproduktiva
hälsa och rättigheter är FN:s kvinnokonvention, CEDAW:
Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av
kvinnor som trädde i kraft 1981. Den tillkom för att det blivit
uppenbart att ”könsneutrala” mänskliga rättighetskonventioner inte uppmärksammat hur utsatta och diskriminerade
kvinnor var på en rad områden. Men Kvinnokonventionen
tar inte uttryckligen upp våld mot kvinnor. Därför antog
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FN:s generalförsamling 1993 en deklaration (icke rättsligt men moraliskt bindande) om våld mot kvinnor som är
avsedd att förstärka Kvinnokonventionen. Där definieras
tydligt att könsrelaterade våldshandlingar även inbegriper
hot, psykisk eller sexuell misshandel och frihetsberövande.
Kairo och Peking banbrytande
”It (reproductive health ) also includes sexual health, the purpose
of which is the enhancement of life and personal relations, and
not merely counselling and care related to reproduction and
sexually transmitted diseases.”

7.2 §, ICPD, PoA
1994 hölls den internationella befolkningskonferensen i
Kairo (ICPD) då 179 länder antog ett handlingsprogram,
Program of Action (PoA), med 243 rekommendationer där
individers sexualitet och reproduktion stod i centrum. För
första gången definierades att sexuell och reproduktiv hälsa
är en mänsklig rättighet och att denna syn på hälsa redan
fastställts i andra internationella mänskliga rättighetskonventioner och dokument. Kairodeklarationen slår fast att
sexuell och reproduktiv hälsa gäller alla människors samlevnad, relationer och sexualliv. Den täcker hela livscykeln och
begränsas inte till den reproduktiva tiden i en människas liv.
Begreppet omfattar kunskap om sexualitet och reproduktion, skydd mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner,
tillgång till preventivmedel och säker abort – men bara där
det är lagligt – samt tillgång till vård under graviditet och
förlossning, och vård av nyfödda.
Året därpå, 1995, hölls FN:s fjärde kvinnokonferens i
Peking där en gemensam handlingsplan (Beijing Platform
for Action) antogs av 189 länder. Den innehåller en rad

åtgärder inom tolv särskilt kritiska områden där kvinnor
diskrimineras. Det handlar om fattigdom, utbildning,
hälsa, våld, inflytande, mänskliga rättigheter med mera.
Handlingsprogrammet innehåller 361 paragrafer med förslag på hur flickors och kvinnors situation kan förbättras
och slår fast att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och
rättigheter är en förutsättning för att de aktivt ska kunna
delta i samhällets alla delar. 62 länder reserverade sig dock
mot olika paragrafer i dokumentet. De flesta reservationer
gällde kvinnors sexuella rättigheter, frågan om aborter och
flickors arvsrätt.
Både Kairo- och Pekingdeklarationen är viktiga milstolpar i arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter.
Vid senare uppföljningskonferenser till Kairo och Peking
har inga väsentliga förändringar skett som påverkat handlingsprogrammen i negativ riktning.
Rätten till abort
”States Parties shall take all appropriate measures to: protect
the reproductive rights of women by authorising medical
abortion in cases of sexual assault, rape, incest, and where the
continued pregnancy endangers the mental and physical health
of the mother or the life of the mother or the foetus”

Artikel 14, Protocol to the African Charter on Human and
Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa
Rätten till abort är en kontroversiell fråga internationellt.
Konservativa och religiösa krafter motverkar kvinnors kamp
för rätten till säkra aborter och i många länder är abort
fortfarande förbjudet. I vissa länder är det inte ens tillåtet
vid våldtäkt eller incest. Ändå utförs varje år cirka tjugo
miljoner osäkra aborter i världen – och en kvinna i minuten
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dör av graviditetsrelaterade orsaker. På vissa håll beror 50
procent av mödradödligheten på osäkra aborter och många
blir skadade för livet. Totalt beräknas 14 procent av mödradödligheten i världen bero på farliga aborter. Att halvera
mödradödlighen med tre fjärdedelar till år 2015 är ett av
FN:s millenniemål (mål 5).
Rika kvinnor har alltid kunnat få säkra aborter på privatklinker, även om det är förbjudet i hemlandet. De som
skadas och dör är i de flesta fall fattiga kvinnor.
Samtidigt som det politiska motståndet är starkt har
också en förändring i synen på abort skett på sistone. Allt
fler juridiska organ som övervakar att de mänskliga rättigheterna efterlevs, frivilligorganisationer, länder och politiker
har börjat tolka abort som en mänsklig rättighet.
Kairodeklarationen (PoA) från 1994 var det första internationella dokument som inkluderade reproduktiva rättigheter i mänskliga rättigheter, där står det också att aborter
ska vara säkra där de är lagliga (8.25 §, ICPD, PoA). Under
hösten 2005 trädde ett internationellt avtal i kraft som anses
banbrytande då det för första gången uttryckligen nämner rätten till abort. Det är ett tillägg till “Protocol to the
African Charter on Human and Peoples Rights” från 1986,
som heter ”Protocol to the African Charter on Human and
Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa”. I artikel
14 slås fast att när det gäller kvinnors hälsa och reproduktiva
rättigheter förbinder sig länderna att ge kvinnan rätt att
bestämma över sin fertilitet, inklusive rätten till abort om
hon har utsatts för sexuella övergrepp, våldtäkt, incest. Det
gäller också i de fall där fortsatt graviditet ”hotar moderns
mentala eller fysiska hälsa”, eller moderns eller fostrets liv.
Ytterligare ett viktigt ställningstagande gjordes av FN:s
kommitté för mänskliga rättigheter, UNHRC, under 2005 i



ett utslag i sitt första abortärende någonsin. Man fastställde
då att om en kvinna nekas möjlighet till abort, så är det ett
brott mot de mänskliga rättigheterna.
Den svenska abortlagen
”Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får
abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde
havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos
kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller
hälsa.”

1 §, 1974:595, Svensk abortlag
Den svenska abortpolitiken kan sägas ha två uppgifter. Å
ena sidan ska den verka för att minska antalet aborter genom
att förebygga oönskade graviditeter. Å andra sidan ska varje
kvinna som så önskar, få abort utförd och dessutom bli bemött med respekt. Utgångspunkten i abortpolitiken är att
förebygga och samtidigt till fullo acceptera och respektera
varje kvinnas abortbeslut.
Enligt svensk lag får en kvinna (som lever och har uppehållstillstånd i Sverige) som begär abort avbryta graviditeten
före utgången av 18:e graviditetsveckan utan att behöva
uppge sina personliga skäl. Efter 18:e graviditetsveckans
utgång kan abort ske bara om ”synnerliga skäl” föreligger.
En kurator måste utreda fallet och Socialstyrelsen beslutar
om aborten får genomföras. Ingen abort får utföras om
fostret kan överleva utanför livmodern. Idag är den gränsen
i praktiken satt vid 22:a veckan i Sverige. Om graviditeten
på grund av sjukdom eller fysiskt fel hos kvinnan medför
allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, får Socialstyrelsen
dock lämna tillstånd till abort oavsett hur långt framskriden
graviditeten är.
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Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid
abort uppmanas en kvinna/flicka under 18 år att informera
sina föräldrar om hon vill göra en abort. Motsätter hon sig
detta måste en bedömning göras med hänsyn till hennes
ålder och mognad. Även om den unga kvinnan inte bedöms
ha uppnått lämplig mognad kan det ändå finnas skäl att
inte berätta om aborten för hennes vårdnadshavare (14 kap,
4 § andra stycket, Sekretesslag, 1980:100). En anledning till
att föräldrarna inte informeras kan vara hot mot flickans
liv eller att det skulle bli allvarliga konsekvenser för henne
om aborten blev känd.

RFSU anser att abort är en mänsklig rättighet
och att stater som inte säkrar kvinnors rätt till
abort bryter mot dessa rättigheter. RFSU vill
att kvinnor som inte har tillgång till fri och säker abort i sina hemländer ska kunna få det i
Sverige.
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2. Sexuella rättigheter
  måste gälla alla

”The human rights of women include their right to have control
over and decide freely and responsibly on matters related to
their sexuality, including sexual and reproductive health, free of
coercion, discrimination and violence.”

96 §, Beijing Platform for Action
Kvinnors och mäns sexualitet uppfattas olika. En vanlig
fördom är att kvinnor helst ska hålla på sig och inte vara för
sexuellt aktiva. Kvinnor som bejakar sin sexualitet uppfattas
som dåliga medan män i samma situation ses som maskulina. Trots konventioner som världens länder enats om
har kvinnor sällan total frihet att bestämma över sin egen
kropp och sexualitet. Många utövar sin makt över kvinnor
för att begränsa deras sexuella frihet och reproduktiva val.
Det kan ske genom olika övergrepp, våld eller diskriminering – ibland sanktionerat genom nationell lagstiftning. I
vissa kulturer riskerar kvinnor att stenas till döds om de
anklagats för otrohet.
På kvinnokonferensen i Peking 1995 kom man överens
om att mänskliga rättigheter inkluderar kvinnors rätt att
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fritt, utan våld eller diskriminering, bestämma över sin sexualitet och reproduktion. I Kairo året innan (1994) slogs det
fast att i definitionen reproduktiv hälsa ingår sexuell hälsa
(PoA 7.2) och att alla människor ska kunna ha ett säkert
och njutningsfullt sexualliv (PoA art 7.2).
Många experter anser därför att sexuella rättigheter ingår
i de redan existerande mänskliga rättigheterna, så som rätten
till privatliv (Konventionen om de medborgerliga och politiska
rättigheterna, art 17) och personlig säkerhet (Konventionen
mot alla former av rasdiskriminering art 5b).
Den svenska regeringen tolkar pekingdefinitionen av
kvinnors sexuella rättigheter, tillsammans med övriga
mänskliga rättigheter, till att alla – oavsett kön, ålder, etniskt tillhörighet, funktionshinder, eller sexuell läggning
har rätt till sin egen kropp och sexualitet.
Men det är en kontroversiell tolkning. Begreppet sexuella
rättigheter finns ännu inte uttryckligen definierat i internationella dokument, eftersom det inkluderar homo- och
bisexuella samt transpersoners (hbt-personers) rättigheter.
Något som moralkonservativa krafter motsätter sig.
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Den första december 2006 lade ett rekordstort antal
länder (56) fram ett gemensamt ställningstagande till
FN:s människorättsråd där man uppmanade FN att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter som har med
sexuell läggning och identitet att göra. FN:s ekonomiska
och sociala råd, EcoSoc, beviljade också tre hbt-organisationer konsultativt medlemskap, vilket tyder på ett erkännande
av att mänskliga rättigheter även innefattar hbt-personer.
Diskriminering av hbt-personer
”All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg,
etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion
eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till
nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder
eller sexuell läggning skall vara förbjuden.”

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Artikel 21.1
I upp emot 90 länder i världen finns lagar som förbjuder
sodomi – det vill säga sexuella handlingar mellan människor
av samma kön. Många homo- bi- och transpersoner världen
över förföljs, hånas och straffas – ibland med döden. Hbt, eller LGBT (Lesbian, gay, bi- och transsexuals), är fortfarande
ovanliga och ganska okända begrepp i FN-sammanhang.
I den mån hbt-aspekter förekommer är när homosexuella
män uppmärksammas i åtgärder mot hiv/aids.
Rätten till frihet från diskriminering och från förföljelse
på grund av sexuell läggning finns ännu inte uttryckligen
upptaget bland diskrimineringsgrunderna i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. FN:s kommitté för
mänskliga rättigheter har slagit fast att diskrimineringsförbudet i Konventionen om de medborgerliga och politiska
rättigheterna förbjuder diskriminering på grund av sexuell

läggning. Kommittén har till exempel kritiserat Australien
både för att kriminalisera sexuella relationer mellan samtyckande vuxna män, och för att tillämpa olika regler beträffande efterlevandepension till homo- respektive heterosexuella sambor. Tortyrkommittén har kritiserat Brasilien
för bristande förhållanden i fängelser när det gäller sexuell
läggning, Egypten för otydligheter i strafflagstiftningen
och Venezuela för bristande skydd för homosexuella mot
våldsamma förföljelser.
FN:s barnrättskommitté har i olika sammanhang slagit
fast att Barnkonventionen kräver ett effektivt skydd mot
diskriminering på grund av sexuell läggning.
Vidare har Europadomstolen slagit fast att sexuell
läggning är en icke tillåten diskrimineringsgrund enligt
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Sedan år 2000 finns ett EG-direktiv (2000/78/EG) om
inrättande av en allmän ram för likabehandling. I artikel
11 står bland annat att diskriminering på grund sexuell
läggning kan undergräva förverkligandet av målen i EGfördraget.
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Svensk lag skyddar mot diskriminering
”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder.”

1 § Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering
I Sverige finns det lagar mot diskriminering på grund av
sexuell läggning och där de universella mänskliga rättigheterna återfinns. I huvudsak handlar det om regeringsformen som är en av grundlagarna. I första kapitlet slås fast
att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans
frihet och värdighet, samt att det allmänna ska motverka
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan
omständighet som gäller den enskilde som person. Det finns
också en lag som förbjuder arbetsgivare att diskriminera
på grund av sexuell läggning (1999:133 Lag om förbud mot
diskriminering i arbetslivet).
Enligt brottsbalken kan den som uttalar hot eller uttalar
sig föraktfullt mot en person – eller en grupp människor
– och anspelar på deras ras eller sexuella läggning kan dömas
till böter eller max fyra års fängelse för hets mot folkgrupp
(16 kap, 8 §, Lag 1962:700, Brottsbalken). Om en person
blir illa bemött, vägras inträde eller nekas delta i en sammankomst på grund av sin sexuella läggning, så kan den
ansvarige dömas för olaga diskriminering (16 kap, 9 §, Lag
1962:700 Brottsbalken). Det finns även lagar om förbud
mot diskriminering på grund av sexuell läggning dels av
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barn och elever (Lag 2006:67) dels av studenter i högskolan
(2001:1286 ).
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO) bevakar homo- och bisexuellas rättigheter
i Sverige. Läs mer på www.homo.se. Transpersoners rättigheter gällande diskriminering bevakas av Jämställdhetsom
budsmannen, Jämo. Läs mer på www.jamombud.se.

RFSU anser att ingen ska bli förföljd eller trakasserad för sin kärleks skull. Kvinnor, män och
ungdomar måste ha rätt att finna njutning i sin
sexualitet och säga ja eller nej till sex. Alla ska
ha rätt att älska och ha sexuella relationer med
vem de vill oavsett den andra personens kön,
så länge som ingen annan kommer till skada.
Samhället måste ta krafttag mot den förföljelse
och diskriminering som idag sker av homo- bioch transpersoner.

praktika – om sexualitet och mänskliga rättigheter
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3. Ungas rätt till 			
  sexualupplysning

”…Countries must ensure that the programmes and attitudes of
health-care providers do not restrict the access of adolescents
to appropriate services and the information they need, including
on sexually transmitted disceases and sexual abuse... These
services must safeguard the rights of adolescents to privacy,
confidentiality, respect and informed consent...”

7.45 §, ICPD, PoA

En miljard människor i världen är ungdomar mellan 10 och
24 år. Under tonåren blir människor sexuellt aktiva och då
behöver de sexualupplysning, tillgång till klinisk rådgivning
och preventivmedel. Unga har rätt till detta utan föräldrarnas medgivande eftersom rättigheterna understryker deras
rätt till privatliv (7.45, ICPD, PoA). Sjukvårdspersonal ska
behandla unga på ett respektfullt sätt och får inte röja information som de har fått av dem. De ska också ge unga
den information de behöver för att kunna skydda sig mot
sexuellt överförda infektioner (könssjukdomar) och oönskade graviditeter. I de länder där unga har tillgång till
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sexualupplysning är antalet tonårsgraviditeter lägre än i de
länder där det saknas.
Barnkonventionen ger ett starkt skydd av unga människors sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa genom
att staterna som skrivit under erkänner denna rätt och har
som skyldighet att utveckla program för familjeplanering
och utbildning (art 24:2). I Sverige har vi gått längre. Dels
anges i folkhälsomålen (mål 8) nyttan med sexualundervisning, dels har sexualundervisningen i skolan varit obligatorisk sedan 1955. Läroplanen och skollagen, som regeringen
fastställer, anger att det är varje rektors ansvar att bedriva
sex- och samlevnadsundervisning som ett särskilt ansvarsområde. Läroplanen kompletteras av kursplaner med mål
och betygskriterier. Kursplanernas mål är bland annat att
utveckla: kunskap om människokroppens byggnad och
funktion, pubertetens inverkan på individen, förmågan att
diskutera hälsa och samlevnad utifrån biologisk kunskap
och personliga erfarenheter, kunskap om sexuallivets biologi,
preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta.
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RFSU accepterar inte att föräldrar av olika skäl
inte tillåter sina barn att delta i sexualundervisning i den svenska skolan. RFSU anser att det
är en rättighet som är kopplad till individen och
privatlivet och inte till föräldraansvar. Dessutom
tillgodoses inte rätten till likvärdig utbildning.
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4. Allas rätt till  
      rådgivning och vård

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att
avskaffa diskriminering av kvinnor när det gäller hälsovård för
att, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund,
säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive sådan som
avser familjeplanering.”

Artikel 12:1, CEDAW
”The objectives are/…/to ensure that comprehensive and
factual information and a full range of reproductive health-care
services, including family-planning are accessible, affordable,
acceptable and convenient to all users.”

7.5 §, ICPD, PoA
En av de mänskliga och reproduktiva rättigheterna gäller
”Rätten till liv och hälsa”. Rätten till hälsa regleras i flera
internationella dokument, bland annat FN:s universella
deklaration om mänskliga rättigheter (art 3 och 25). Hälsa
kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa har sedan utvecklats vidare i andra internationella överenskommelser. Idag
inbegriper det också rätten till information och klinisk råd-
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givning, sexualupplysning, mödravård, preventivmedel och
säkra aborter – där det är lagligt. Alla länder ska förebygga
och behandla sexuellt överförda sjukdomar – som hiv/aids.
Sjukvård inklusive mediciner måste vara tillgänglig och av
bra kvalitet för alla som har behov av det.
Tyvärr kan många kvinnor runt om i världen inte åtnjuta
sina rättigheter då det inte finns tillgång till god sjukvård.
Det utsätter dem för livsfara eller risk för skador vid förlossningar, oönskade graviditeter, hiv/aids och andra könssjukdomar. I Kvinnokonventionen och Protocol to the African
Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of
Women in Africa står att konventionsstaterna ska ta särskilda
hänsyn till problem som möter kvinnorna på landsbygden.
Konventionsstaterna ska särskilt tillförsäkra dessa kvinnor
rätten till tillfredsställande hälso- och sjukvård, inklusive
upplysning, rådgivning och hjälp i familjeplaneringsfrågor
(CEDAW 14:2).
Det är också viktigt att sådan hälsovård även når män,
ungdomar, flyktingar, och offer för sexuellt och fysiskt våld.
I samband med Kairokonferensen skrev många länder under

praktika – om sexualitet och mänskliga rättigheter

paragrafer där man lovar att se till att också män, unga,
invandrare och offer för sexualbrott får tillgång till det (§7.77.9, 7.11, ICPD, PoA).
Sexuell hälsa är ett folkhälsomål
I Sverige finns rätten till hälsa bland annat inskriven i
hälso- och sjukvårdslagen, där målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen, samt att förebygga ohälsa, (2 §, Hälso- och
sjukvårdslag, 1982:763).
Sverige arbetar också för att mänskliga rättigheter kopplas till folkhälsan, och riksdagen har beslutat sig för en folkhälsopolitik med 11 målområden. Mål 8 är en trygg och
säker sexualitet och god reproduktiv hälsa.
Landstingen ska se till att allmänheten har tillgång till
information och råd så att vi kan skydda oss mot smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Men även föräldrabalken och abortlagen reglerar frågor kring rätten till
hälso- och sjukvård, upplysning, klinisk rådgivning och
behandling.

RFSU anser att alla kvinnor, män, flickor, pojkar,
hbt-personer och hiv/aids-positiva som har
tillgång till information, rådgivning, vård och
behandling har större möjlighet att bestämma
över sin egen sexualitet och kan göra klokare
val utifrån sin livssituation.
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5. Hiv-positivas rätt
  till integritet

”Governments should develop policies and guidelines to protect
the individual rights of and eliminate discrimination against
persons infected with HIV and their families. Services to detect
HIV infection should be strengthened, making sure that they
ensure confidentiality. Special programmes should be devised
to provide care and the necessary emotional support to men
and women affected by AIDS and to counsel their families and
near relations.”

8.34 §, ICPD, PoA

Handlingsprogrammet från Kairo slår fast att hivpositiva
och aidssjuka har rätt till mediciner och vård.
Men runt om i världen diskrimineras många hivsmittade på grund av sin sjukdom. Det kan vara av arbetsgivare,
hälso- och sjukvården eller av familjemedlemmar. Många
har förlorat sina jobb och blivit utstötta ur gemenskapen
när deras sjukdomsstatus blivit känd.
FN:s organ för bekämpning av hiv och aids, UNAIDS,
har satt upp riktlinjer för hur människor ska hiv-testas så att
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de inte utsätts för stigmatisering, diskriminering och andra
former av kränkningar (UNAIDS/WHO Policy Statement on
HIV Testing, Appendix 1 Ensuring a Rights Based Approach).
Testerna ska ske med respekt för de mänskliga rättigheterna
och för etiska principer.
De ska:
• vara konfidentiella och resultaten får ej lämnas ut till
någon annan,
• följas av rådgivning,
• endast utföras under samtycke, det vill säga genom
samförstånd och frivillighet.
Riktlinjer för icke-diskriminering i arbetslivet
FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor,
(ILO), uppskattar att närmare 26 miljoner arbetare i världen är drabbade av hiv/aids. Därför infördes 2001 en handlingskodex om hiv/aids i arbetslivet för att stödja regeringar,
organisationer och arbetsgivare att förebygga diskriminering.
Den innehåller en rad huvudprinciper och riktlinjer, som
arbetsgivare bör förhålla sig till. Arbetsgivare får inte hiv-
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testa arbetssökande eller anställda. Alla tester som erbjuds
ska vara frivilliga, utförda av kvalificerad personal och vara
konfidentiella. Man bör inte fråga ut personal, kollegor eller
arbetssökande eller säga upp någon som har en hiv-infektion.
Istället ska arbetsplatsen verka för att förhindra stigmatisering och ge den smittade chansen att arbeta så länge hälsan
tillåter. De hiv-positiva och deras familjer får heller inte
diskrimineras vad gäller hälsovård och socialt skyddsnät.
Rätten att säga nej till vård
Hiv- och aidssmittades rättigheter i Sverige regleras genom
smittskyddslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen mot
diskriminering av funktionshindrade.
I Sverige har man rätt till sekretess (7 kap. 1§, Sekretesslag,
1980:100) och får själv avgöra om man vill ha vård eller
inte. Det är upp till den enskilde att avbryta en pågående
behandling eller säga nej till undersökningar eller mediciner
som man inte vill ta. Det finns dock några undantag som
gäller om personen tvångsvårdas inom psykiatrin eller enligt
smittskyddslagen.
Hälso- och sjukvårdspersonal kan enligt smittskyddslagen vid behov vidta åtgärder för att förhindra smitta.
Lagen innehåller bland annat en informationsplikt som
RFSU är mycket kritisk till och tvångsvård vid vissa sjukdomar (SFS 2004:168). Europadomstolen har tagit upp
ett fall där en svensk hivpositiv tvångsvårdats (mål nr
56529/00). 2005 fann en enhällig domstol att Sverige hade
kränkt mannens rätt till frihet och säkerhet i enlighet med
Europakonventionens artikel 5.1, och inte tagit tillräcklig
hänsyn till den enskildes rättigheter.

RFSU anser att tvånget att informera sin partner om en smittsam sjukdom motverkar det
förebyggande folkhälsoarbetet och är orealistiskt. Det är alla individers skyldighet, oavsett
hiv-status, att ta ansvar för sin egen hälsa och
säkerhet. RFSU är också emot tvångsisolering.
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6. Rätten till p-medel
     och kondomer

”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”

Artikel 3, FN:s universella deklaration om de mänskliga
rättigheterna

”Konventionsstaterna erkänner rätten för envar att såväl i
fysiskt som i psykiskt avseende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa.
Av konventionsstaterna vidtagna åtgärder för att till fullo
förverkliga denna rätt skall innefatta sådana, som är nödvändiga
för att (…) förhindra uppkomsten av, behandla och kontrollera
epidemier, folk- och yrkessjukdomar samt andra sjukdomar
(...).”

Artikel 12, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Rätten till liv, som de huvudsakliga mänskliga rättighetskonventionerna utgår från, tydliggör också rätten att ta del
av sådan teknologi som räddar liv, till exempel kondomer.
Det bästa skyddet mot hiv/aids, andra könssjukdomar och
oönskade graviditeter är att använda kondom. Men för att
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kampen mot hiv/aids ska bli framgångsrik måste kondomer
finnas tillgängliga över hela världen.
Enligt UNAIDS saknar idag närmare hälften av alla som
riskerar att få hiv tillgång till kondomer. Huvudsakligen på
grund av att distributionen inte är i fas med behovet. Det
beror på att efterfrågan på kondomer har ökat – i takt med
kunskapen om att de finns och att de skyddar mot hiv och
andra sexuellt överförda infektioner. Det internationella
biståndet som riktar sig mot reproduktiv hälsa i allmänhet
och preventivmedelstillverkning i synnerhet har också blivit
mycket mindre under senare år.
Det finns även regeringar i världen som på religiösa grunder motarbetar kondomanvändning och istället förespråkar
avhållsamhet. En uppmaning som strider mot de internationella överenskommelserna om rätten till hälsa och som
med facit i hand fungerar dåligt.
Mer än 350 miljoner kvinnor och unga flickor i världen
har inte tillgång till säkra och effektiva preventivmedel.
Enligt FN:s befolkningsfond (UNFPA), är det bara 4,9
procent av alla gifta kvinnor i reproduktiv ålder som har
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tillgång till kondomer. Kvinnor och unga flickor nekas ofta
information om och tillgång till kondomer. Många gånger
saknar de också status att förhandla med partnern om användandet av kondom.
Ungdomsmottagningar viktiga
I Sverige är det samhällets och statens ansvar att tillgodose
befolkningens skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar (1 § Smittskyddslag, 2004:168). Ansvaret fördelas
sedan ut på landsting och kommuner.
Hälso- och sjukvården har också ett ansvar för god hälsa
– och för att upplysa om metoder och förebygga sjukdomar
(Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763). Det är också ett folkhälsomål att bedriva en hälsofrämjande sjukvård (mål 6)
med gott skydd mot smittspridning (mål 7).
De svenska ungdomsmottagningarna är betydelsefulla
för ungdomars möjligheter att utveckla en god sexuell hälsa
utan sexuellt överförda infektioner eller oönskade graviditeter. Tillgång till gratis kondomer och subventionerade
p-piller på ungdomsmottagningarna kan spela en stor roll
för att unga ska använda preventivmedel. I Sverige varierar
subventionering av preventivmedel och rådgivning mellan
olika delar av landet. Under november 2006 pågick en översyn av lagen som syftar till att preventivmedelsrådgivning
alltid ska vara kostnadsfri.

RFSU anser att tillgången till kondomer och andra preventivmedel är avgörande för att människor ska slippa bli smittade av sexuellt överförda infektioner som hiv/aids eller bli oönskat
gravida. Kostnaderna för preventivmedel borde
vara de samma oberoende av var man bor och
oberoende av preventivmetod. Tillgången till
preventivmedel i de fattiga länderna måste öka
dramatiskt.
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7. Rätten att gifta sig
     med vem man vill

”Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan några inskränkningar
på grund av sin ras, nationalitet, eller religion, ingå äktenskap
och bilda familj. De äger lika rättigheter vid giftermål, under
äktenskapet och vid äktenskapets upplösning”.

Artikel 16:1, FN:s universella deklaration om de mänskliga
rättigheterna
”Marriage: States Parties shall ensure that women and men
enjoy equal rights /…/. They shall enact appropriate national
legislative measures to guarantee that:
– no marriage shall take place without the free and full consent
of both parties.
– the minimum age of marriage for women shall be 18 years.”

Artikel 6a-b, Protocol to the African Charter on Human and
Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa
Världen över blir pojkar och flickor bortgifta mot sin vilja.
Det handlar om barnäktenskap, tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap. Det är inte ovanligt att unga människor
redan som spädbarn lovas bort till äktenskap trots att rätten
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att fritt ingå äktenskap är fastställd i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Kvinnokonventionen
slår fast att barns trolovning och äktenskap inte ska gälla
juridiskt (16.2 §, CEDAW ). Vid Kairokonferensen (5.5 §,
ICPD, PoA) lovade också länderna att vidta åtgärder för att
eliminera barnäktenskap och säkra detta genom nationell
lagstiftning.
I Sverige får den som är under 18 år inte ingå äktenskap
utan myndigheternas tillstånd. (2 kap, 1 §, Lag 2004:142
Äktenskapsbalken). Ändå händer det att svenska barnäktenskap, eller påtvingade äktenskap, sker till exempel genom att
äktenskapsritualer först förrättas utomlands. När man fyllt
18 år gifter man sig sedan officiellt i Sverige enligt svensk
lagstiftning. HBT-personer har visat sig vara särskilt utsatta
då de tvingas till äktenskap med motsatta könet, både mot
sin vilja och mot sin sexuella läggning. Många unga flickor
och pojkar kan också uppleva ett familjetryck att ingå äktenskap mot sin egen vilja.
I Sverige finns det olika lagar som kan användas vid
misstänkta fall av tvångsäktenskap, till exempel olaga hot,
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tvång och misshandel. Men de är långt ifrån tillräckliga.
En eventuell skärpning kring tvångsgifte utreddes under
2006, sådana lagar finns nu i andra länder. Önskvärt är
att tvångsgifte blir ett särskilt brott och ska kunna dömas
utifrån brottsbalken.

RFSU anser att ungdomar måste ha rätt att
finna njutning i sin sexualitet och säga ja eller nej
till sex. De måste också ha rätt att gifta sig med
vem de vill när de blivit myndiga.
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8. Homo- och bisexuellas
  rätt att gifta sig

”Två personer av samma kön kan låta registrera sitt partnerskap.”

1 §, 1 kap, 1994:1117, Lag om registrerat partnerskap
Rätten att ingå äktenskap är en mänsklig rättighet. Men i
många stater utesluts homosexuella från den rätten.
Sedan 1990-talet pågår en kamp i många länder för att
homosexuella ska ha samma rättigheter som heterosexuella.
Det handlar om att gifta sig, men också om rätten att adoptera och rätten till vårdnad om barn.
I Sverige kan äktenskap endast ingås i kyrkan av två
personer av olika kön. Par av samma kön som vill få en
heltäckande rättslig reglering av sin samlevnad kan sedan
1995 registrera sitt partnerskap. Det är också den väg som
Danmark, Norge, Frankrike och flera andra länder valt.
Tillvägagångssättet vid registrering av partnerskap i
Sverige motsvarar vad som gäller vid borgerlig (civil) vigsel.
Sedan 2004 pågår en utredning som ser över möjligheten
till könsneutrala äktenskap. Utredaren ska bland annat ta
ställning till om äktenskap endast ska få ingås civilt.
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I många länder är det redan så att alla par först måste
gifta sig i en borgerlig process. Därefter kan landets kyrka
välsigna paret i en äktenskapsceremoni. Men den juridiska
rätten att viga tillhör inte kyrkan.
Nederländerna, Belgien, Spanien, Kanada, Sydafrika
är några länder som gjort äktenskapslagstiftningen könsneutral. Det ger personer av samma kön lika villkor som
heterosexuella par när de gifter sig.

RFSU anser att det är dags att införa könsneutrala äktenskap i Sverige. Det som sker i kyrkan
kan ha betydelse som ceremoni – men den lagliga grunden till ett äktenskap bör ske i en civil
registrering.
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9. Rätten att undgå
könsstympning

”Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga
åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är
skadliga för barns hälsa.

Artikel 24.3, Barnkonventionen
”Governments should take effective action to eliminate all
forms of coercion and discrimination in policies and practices.
Measures should be adopted and enforced to eliminate(...)
female genital mutilation. (...)”

5.5 §, ICPD, PoA

I Afrika blir tre miljoner flickor varje år utsatta för könsstympning, enligt FN:s barnfond (UNICEF). Även i
Europa, Nordamerika och Australien utsätts tusentals
flickor av utländsk härkomst för könsstympning. Globalt
sett har mellan 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor
könsstympats.
Kvinnorna lider ofta resten av livet av smärta i underlivet,
problem med urinering och många har svårt att njuta av sex
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och svårt att föda barn. Förutom fysiskt lidande kan kvinnor också utsättas för trauman i samband med könsstympningen, och drabbas av psykiska besvär, som en konsekvens
av det fysiska lidande ingreppet innebär.
FN ser könsstympning som en form av våld och förnedring av kvinnor. I Kairo och Peking uppmanades världens
regeringar att förbjuda skadliga sedvänjor som könsstympning av kvinnor.
Men det är svårt att få förändringar till stånd där könsstympning är en accepterad tradition. Kairodeklarationen
innehåller en kompromiss som säger att införande av rättigheter ska ske med respekt för varje lands kulturella och religiösa förhållanden. I viss mån stjälps därmed de framgångar
som kan nås genom ratificeringar av mänskliga rättighetsdokument. Därför var antagandet av nyckelparagrafen (9 §)
i handlingsplanen från Pekingkonferensen mycket viktigt.
Den slår fast att inga mänskliga rättigheter kan åsidosättas
för någon individ i något land med hänvisning till traditionella sedvänjor. Texten antogs efter hårda förhandlingar där
bland annat Vatikanen, Iran, Sudan, Guatemala och Malta
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länge hänvisade till att ländernas seder, bruk och religion
väger tyngre än de mänskliga rättigheterna.
Hittills har 14 afrikanska stater antagit lagar som förbjuder könsstympning av kvinnor. Det finns ett stort socialt
tryck på att flickor ska genomgå stympningen, för att de
annars riskerar att inte bli gifta. Det gör det svårt att til�lämpa lagarna. Organisationer som Amnesty International
ser lagstiftning som ett viktigt verktyg för att skydda flickorna, och sakta sker förändringar, fler och fler väljer att inte
utsätta sina döttrar för könsstympning.
Under ett möte i februari 2003 antog den Interafrikanska
kommittén mot traditionella sedvänjor som inverkar på
kvinnors och barns hälsa (IAC) en deklaration om nolltolerans mot könsstympning av kvinnor på den afrikanska
kontinenten. En gemensam agenda togs för att intensifiera
och samordna insatserna och aktiviteterna.
Förbjudet i Sverige
Alla former av könsstympning av kvinnor är förbjuden i
Sverige. En särskild lag stiftades 1982 (Lag med förbud mot
könsstympning av kvinnor, 1982:316 ) och har sedan dess
successivt skärpts. Könsstympning får inte utföras vare sig i
Sverige eller utomlands – oavsett om samtyckte till ingreppet
lämnas. Den som bryter mot förbudet kan idag dömas till
fängelse i högst fyra år. För grovt brott, det vill säga i de
fall ingreppet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller
i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende,
är straffet fängelse i lägst två år och högst tio år. Det finns
även annan lagstiftning, till exempel Socialtjänstlagen (1§,
14 kap), som reglerar barns rätt att slippa bli utsatta för
skadliga sedvänjor. Om det kommer till socialnämndens
kännedom att ett barn riskerar att utsättas för skada kan

barnet omhändertas för vård. Personal som har kontakt
med barnet kan också göra en anmälan och förhindra att
barnet förs ut ur Sverige för att könsstympas (2 §, Lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga, 1990:52).
I oktober 2006 dömdes en kvinna vid Mölndals tingsrätt
till tre års fängelse för att ha fört sin 11-åriga dotter ut ur
landet och låtit könsstympa henne.

RFSU anser att könsstympning av kvinnor är
ett uttryck för kontroll och förtryck av kvinnors
sexualitet. Könsstympning ska betraktas som
grov misshandel av kvinnor. RFSU är också kritiskt till manlig omskärelse av pojkar under 18
år. Det strider mot de grundläggande mänskliga
rättigheterna och måste upphöra.
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10. Rätten att slippa
hedersrelaterat våld

”….Stressing the need to treat all forms of violence against
women and girls, including crimes committed in the name of
honour, as a criminal offence, punishable by law,
….Stressing also the need to identify and effectively address the
root causes of violence against women, in particular crimes
committed in the name of honour, which take many different
forms, ”

Working towards the elimination of crimes against women and
girls committed in the name of honour (Resolution A/C.3/59/
L.25 2004)
I en del kulturer kontrolleras flickor och unga kvinnor in
i minsta detalj för deras uppträdande anses avgörande för
familjens heder. Om en kvinna bryter mot normerna och
vanhedrar sin familj kan männen i släkten behöva återupprätta familjens heder genom våld. Till skillnad från annat
våld mot kvinnor hänvisar förövaren till att hederstänkandet
är en del av hans kultur eller tradition.
Våld i hederns namn uppmärksammas inom FN i en
återkommande resolution i FN:s generalförsamling. Den
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hänvisar i sin tur till FN:s universella deklaration om de
mänskliga rättigheterna. Staterna som skrivit under har
skyldighet att skydda mänskliga rättigheter, inklusive rätten
till liv, frihet och säkerhet. Stater uppmanas att handla för
att åtgärda brotten, öka medvetenheten om mäns ansvar
och motverka könsstereotypa föreställningar om kvinnors
underordning.
FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan uppmanade
i sin rapport 2002 alla stater att kriminalisera brott i hederns namn och bestraffa förövare av sådana brott. På flera
håll i världen döms förövare till mildare straff om brottet
begicks för att skydda familjens heder, något som FN:s
särskilda rapportör om våld mot kvinnor, också uppmärksammat. (E/CN.4/2002/83, Cultural Practices in the Family
That are Violent Towards Women, 2001/49, samt /CN.4/
RES/2005/41).
I rapporterna står att våld och mord i hederns namn kan
utföras av en make, men också av andra familjemedlemmar,
ibland på uppdrag av en mindre grupp i samhället.
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Andra typer av hedersrelaterat våld mot kvinnor som
förekommer på vissa platser i världen är exempelvis att unga
flickor rövas bort och våldtas. Flickan betraktas då av sin
familj som ”förbrukad vara” och kan tvingas in i ett giftermål med förövaren.
I oktober 2004 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution som verkar för att eliminera alla brott mot
kvinnor som begås i hederns namn (se ovan).
I Sverige har våld som utförts med hänvisning till heder
har uppmärksammats de senaste åren, då flera unga kvinnor
har mördats eller skadats svårt av manliga släktingar för att
de inte levt efter fädernas eller familjens normer.
Våldet drabbar HBT-personer
Även män, hetero- eller homo- och bisexuella, kan drabbas
av våldet. I Sverige är hedersrelaterat våld inte föremål för
särskild lagstiftning utan regleras i brottsbalken. I vissa fall
där hot även förekommer kan Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga åberopas (§ 2, 1990:52).

RFSU anser att våld, diskriminerande lagar och
traditioner mot kvinnor och HBT-personer begränsar deras liv och är ett av de största hindren för framväxten av ett jämställt samhälle.
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11. Rätten att slippa
  våld i nära relationer

”The term ’violence against women’ means any act of genderbased violence that results in, or is likely to result in, physical,
sexual or psychological harm or suffering to women, including
threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty,
whether occurring in public or private life. Accordingly, violence
against women encompasses but is not limited to the following:
(a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the
family, including battering, sexual abuse of female children in the
household, dowry-related violence, marital rape, female genital
mutilation and other traditional practices harmful to women,
non-spousal violence and violence related to exploitation.”

113 §, Beijing Platform for Action

30

”Violence against women shall be understood to include physical,
sexual and psychological violence (...) that occurs within the
family or domestic unit or within any other interpersonal
relationship, whether or not the perpetrator shares or has
shared the same residence with the woman, including, among
others, rape, battery and sexual abuse.”

Chapter 1, Art 2 a, Inter-American Convention on the
Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against
Women

I flera internationella dokument uppmanas FN:s medlemsstater att vidta starka åtgärder för att all form av diskriminering och våld mot kvinnor ska upphöra. Världs-hälsoorganisationen (WHO) gjorde under 2005 en studie om våld
i nära relationer. Den visar att våld från en nära partner är
den vanligaste formen av våld i kvinnors liv.
WHO vädjar till världens regeringar att rikta strålkastarna mot det som blivit ett hot mot folkhälsan och upp-
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manar myndigheterna att mobilisera för att hitta metoder
att förebygga våldet.
Enligt UNICEF drabbas var tredje flicka av våld – bara
för att hon är flicka. Ett av FN:s millenniemål (mål 3) som
antogs 2000 är att världens stater ska främja jämställdhet
och stärka kvinnors ställning. Många länder har antagit
lagar mot våld men lagarna används inte och kvinnor och
barn är mycket utsatta.
Mäns våld mot kvinnor
Sexuellt våld i nära relationer utförs ofta av en man. De utlösande orsakerna är i stort individuella, men de baseras på de
strukturer som de ojämlika maktförhållandena mellan män
och kvinnor är ett resultat av. Klassklyftor och arbetslöshet
ökar förekomsten av våld i nära relationer.
I svensk lagstiftning har medvetenheten om de ojämlika
maktförhållandena mellan könen fått genomslag. Men i
kommuners engagemang och budget är åtgärder mot våld
i nära relationer fortfarande ofta osynliga. I Sverige började
Kvinnofridslagen gälla 1998. Den tar ett samlat grepp på
all kvinnomisshandel. Varje slag, sexuell kränkning och
psykisk kränkning av en närstående kvinna räknas nu in
i brottet Kvinnofridskränkning som ger upp till sex års
fängelse (4 kap 4a §, 1962:700, Brottsbalken).
Kvinnors våld mot män
Det förekommer också att män blir slagna och psykiskt
misshandlade av kvinnor i en nära relation. De män som
utsätts har litet stöd av vänta av samhälle och omgivning
på grund av stereotypa uppfattningar om att män inte kan
vara offer och kvinnor inte förövare.

Våld i samkönade relationer
Våld i samkönade relationer har länge osynliggjorts. Den
dominerande förklaringsmodellen, könsmaktsordningen,
där män som grupp ses som överordnad, är svårare att passa
in när det gäller våld i samkönade relationer. Sverige ligger
långt efter andra länder i både stöd till utsatta våldsoffer och
kartläggning av omfattningen. Homo- bi- och transpersoner
som utsätts för våld möter speciella problem och fördomar
som har sin grund i ett traditionellt könsrollstänkande.

RFSU kräver att kommunerna tar ansvar för
kvinnojourernas verksamhet så att den som
misshandlas får kvalificerad och omedelbar
hjälp. De som utsätts i samkönade relationer
måste få lika kvalificerad hjälp, liksom de män
som drabbas. Det måste till mer forskning om
orsakerna bakom våld i nära relationer. Särskilt
måste det sexuella våldet uppmärksammas.
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Vill du bli medlem i RFSU? Mejla medlem@rfsu.se

RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU utgår från övertygelsen om samlevnadens och sexuallivets centrala roll för individ och samhälle. RFSU arbetar med upplysning, utbildning
och opinionsbildning i Sverige och internationellt. RFSU äger ett bolag som säljer kondomer, vars vinst går till RFSU:s upplysningsarbete.
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