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OPERATION DAGSVÆRK
VALGTE OS

Operation Dagsværk valgte endnu engang at støtte 
Sex & Samfund. Denne gang er fokus på vores ar-
bejde for og med unge sexarbejdere i Etiopiens 
storbyer. Projektet, der løber fra 2022-2025, vil 
gøre op med samfundets stigmatisering af unge 
sexarbejdere og støtte deres kamp for uddannelse 
i sundhed og rettigheder. 

I samarbejde med Operation Dagsværk udarbejd-
ede vi en oplysningskampagne til de danske ung-
domsuddannelser, som mobiliserede elever over 
hele landet til at arbejde for projektet. Det hele 
kulminerede med Dagsværkdagen d. 3. november, 
hvor tæt på 10.000 elever gav en dag af deres sko-
legang for at tjene penge til at støtte de etiopiske 
sexarbejdere. 

SEKSUALUNDERVISNING 
I GRØNLAND

I 2021 udviklede vi for første gang seksualunder-
visningsmateriale til unge i Grønland. Materialet 
havde fokus på emner som grænser, forelskelse, 
krop, normer, seksualitet, køn, sex og prævention. 
Som en del af materialet blev der udviklet to film 
med grønlandske unge; en om grænser og en om 
prævention. 

I forbindelse med udviklingen af materialet blev 
der afholdt workshops med fagpersoner og unge 
i Nuuk. Undervisningsmaterialet blev udviklet på 
baggrund af en henvendelse fra Paarisa. Under-
visningsmaterialet blev udarbejdet i tæt sam- 
arbejde med Paarisa, som er forebyggelsesafdelin-
gen i Socialstyrelsen i Grønland. Paaria rettede hen-
vendelse til os i 2020, hvor samarbejdet begyndte.

STREJKE FOR
SEKSUALUNDERVISNING 

I samarbejde med DGS arrangerede vi i slutningen 
af Uge Sex 2022 en strejke for obligatorisk seksual- 
undervisning på ungdomsuddannelserne. Strej-
ken fandt blandt andet sted på Christianshavns 
Gymnasium, hvor gymnasieelever fra forskellige 
københavnske gymnasier var samlet til et fælles 
event med taler, seksualundervisning og oplæg fra 
elever, organisationer og aktivister. Rundt om i lan-
det kunne 10 andre strejkende gymnasier og 2.000 
elever følge med i eventet gennem en livestream.

Strejken blev en kæmpe succes, da undervisnings- 
minister Pernille Rosenkrantz-Teil dukkede uan-
meldt op og annoncerede, at hun ville imødekomme 
kravet fra eleverne om obligatorisk seksualunder-
visning på ungdomsuddannelserne. Implementerin-
gen af dette vil vi følge tæt.

UGE SEX 
MED SAMTYKKE

Uge Sex slog endnu engang deltagerrekord med 
over en halv million elever, der modtog seksual- 
undervisning. Temaet i 2022 var Uge Sex med 
samtykke, hvor der blev undervist i egne og andres 
grænser, og hvad samtykke egentlig er.

Mere end 22.000 undervisere greb vores under-
visningsmaterialer og tog temaet til sig - hvilket 
er rekordmange. Sammen med Cinemateket 
fremviste vi udvalgte film om samtykke og sek-
sualitet med efterfølgende debatarrangementer. I 
medierne satte vi fokus på unges manglende sprog 
omkring sex og grænser og vigtigheden af seksual- 
undervisning som en effektiv forebyggende indsats 
mod overgreb og grænseoverskridelser. 

KLAMYDIAKURVEN
SKAL KNÆKKES 

I 2021 tog vi et stort skridt på vejen mod at knæk-
ke den stigende klamydiakurve blandt unge. Det 
skete, fordi vi fik mulighed for at indgå et samarbej- 
de med Danske Regioner om at udbrede tilbuddet 
om klamydiahjemmetesten til unge i hele landet. 
I slutningen af 2021 modtog vi desuden opgørel-
serne over kommunale klamydiatilfælde for 2020 
fra Statens Serum Institut, og på baggrund af dem 
lancerede vi en rapport over smitteudviklingen fra 
2018 til 2020 på kommunalt plan. 

Den viste blandt andet, at antallet af klamydiatilfælde 
fortsat er stigende, og at 85 procent af alle tilfælde i 
2020 var blandt unge mellem 15 og 29 år. Derfor arbej- 
der vi i 2022 videre med at få aftalen med Danske 
Regioner på plads, så vi kan knække smittekurven 
hos de unge. 

STØTTE TIL POLSKE
KVINDER

Den 27. januar 2021 blev der vedtaget en ny lov 
i Polen, som gør det ulovligt at få eller facilitere 
en abort, medmindre moderens liv er i fare, eller 
graviditeten er konsekvens af voldtægt eller incest. 
Denne voldsomme stramning udløste fordøm-
melse verden over – også hos os. Sammen med 
Det Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Repro-
duktiv Sundhed og Rettigheder, deltog vi derfor i en 
konference i Warszawa til støtte for polske kvinder. 

Med kampagnen ’Defend The Defenders’ samlede 
vi mere end 45.000 kr. ind til polske abort-aktiv-
ister, der er under massivt pres fra politikere, politi 
og myndigheder. 2021 blev dermed året, der lagde 
fundamentet for en fremadrettet indsats mod det 
stigende pres på kvinders seksuelle og reproduk-
tive rettigheder i Polen.



STOPPER VOLD MOD
KVINDER I KENYA

Vores projekt i Kenya om forebyggelse af seksuel 
og kønsbaseret vold har båret frugt. I 2021 blev 
projektet eksternt vurderet, og undersøgelsen 
viste, at det har skabt bedre adgang til medicinsk 
og psykosocial behandling samt juridisk bistand.

Projektet har også påvirket den politiske velvilje, og 
det har både ført til, at der blev vedtaget en lokal 
politik om seksuel og kønsbaseret vold og indført 
retningslinjer for, hvordan man henviser voldsud-
satte personer mellem sundhedsmyndigheder, 
politiet og juridiske aktører. Næste skridt bliver at 
sætte endnu mere fokus på arbejdet med at ændre 
negative normer omkring køn, seksualitet og køns-
roller, hvor der fortsat er store udfordringer med at 
sikre ligestilling og rettigheder.

WORLD PRIDE 
I DANMARK

Under titlen ”Retten til at gøre det du elsker” 
satte vi til World Pride 2021 fokus på forhold for 
LGBT+ personer både i Danmark og internation-
alt. I en digital kampagne med artikler, quiz og 
videoer fik vi engageret danskerne til at sige fra 
over for den uretfærdighed og diskrimination, der 
forhindrer mennesker verden over i at leve deres 
liv, som de ønsker. 

Samtidig holdt vi en konference på skoleskibet 
Georg Stage om unge LGBT+-personers triv-
sel på erhvervsuddannelser i Danmark, i sam- 
arbejde med frivillige fra ’Erhvervselever imod For-
domme’. Målet var at motivere og inspirere er-
hvervsskoleledere til aktivt at styrke en mere 
mangfoldig og respektfuld kultur blandt elever 
og lærere. 

KAMP MOD
DISKRIMINATION 

I 2021 lavede vores privatsektorpartnere i Kenya en 
massiv oplysningsindsats for at mindske diskrimi-
nationen af kvinder på arbejdspladsen i Østafrika. 
De satte fokus på, hvordan diskrimination på job-
bet manifesterer sig i regionen, hvilke konsekven-
ser det skaber, og hvordan man modarbejder det 
politisk og i virksomheder.

Udfordringen ved diskriminationen er, at den er så 
fastgroet i kulturen, at både mænd og kvinder er 
blevet blinde for den. Alligevel fik de blandt andet 
ministerier, lokalregeringer og virksomhedsledere i 
tale om problemet.

NYT STRATEGISK
PARTNERSKAB

Danida godkendte i 2021 et nyt strategisk partner-
skab med Sex & Samfund for perioden 2022-2026. 
Vi modtog en meget positiv vurdering af vores 
ansøgning, og bevillingen blev øget med 10%. Det 
strategiske partnerskab dækker fem områder, hvor 
Sex & Samfunds dagsorden spiller en afgørende 
rolle for marginaliserede gruppers livsmuligheder.

Det drejer sig om seksuel og kønsbaseret vold, un-
ges seksuelle rettigheder, LGBT+ rettigheder, unge 
kvinders vilkår på arbejdsmarkedet og lokalsam-
funds muligheder for at tilpasse sig klimaforan-
dringer. En del af arbejdet vil være at fortsætte en 
markant indsats på den globale politiske scene.

SEKSUALUNDERVISNING 
I UGANDA 

36.000 ugandiske unge gennemførte et sek- 
sualundervisningsforløb med otte emner under 
corona-lock-down i 2021. Det var blandt an-
det emner som seksualitet og seksuel sundhed, 
herunder graviditet og abort. De gennemførte un-
dervisningsforløbet på trods af den længst varen-
de covid-19 lock-down på verdensplan og på trods 
af flere års negativ omtale af seksualundervisning 
i Uganda.

I forbindelse med forløbet engagerede Under-
visningsministeriet i Uganda en bred vifte af 
vigtige og centrale aktører gennem workshops, 
mediedækning og webinarer for at cementere 
deres støtte til den officielle læseplan for seks-
ualundervisning. 

KULTUR OG SAMVÆR I
UNGEFÆLLESSKABER 

I 2021 gennemførte vi to store undersøgelser om 
kultur og samvær i forskellige ungefællesska-
ber, som også undersøgte omfanget af seksuel 
chikane, grænseoverskridelser, diskrimination og 
mobning. Én af dem var undersøgelsen: ’Samvær 
og kultur i ungdomspolitiske fællesskaber – en un-
dersøgelse på tværs af politiske ungdomsorgani-
sationer i Danmark’, som vi lavede i samarbejde 
med Børns Vilkår for DUF. 

I efteråret gennemførte vi en undersøgelse, på 
European Film College af filmhøjskolens kultur og 
samvær ud fra tidligere elever og ansattes oplev-
elser. Undersøgelserne blev begyndelsen på at ar-
bejde med indgående undersøgelser af seksuelle 
krænkelser og grænseoverskridelser blandt unge. 



SEX & SAMFUND I DK
Sex & Samfund er Danmarks stærkeste civilsam-
fundsorganisation inden for seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder. Vi kæmper for alles ret til 
at træffe frie, informerede valg omkring køn, krop 
og seksualitet samt sundhed, familieplanlæg- 
ning og abort. Vi kæmper for at forhindre seksu-
elt overførte sygdomme, uønskede graviditeter, 
diskrimination og seksuelle overgreb.

International Planned Parenthood Foundation er en 
global sundedsserviceudbyder og førende fortaler 
for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder 
for alle. Sex & Samfund er det danske medlem af 
IPPF, der har mere end 30.000 medarbejdere og 
133 medlemsorganisationer, som i alt arbejder i 
mere end 170 lande.

SEX & SAMFUND I VERDEN
Sex & Samfund har arbejdet med lokale part-
nere i Afrika og Sydasien samt globalt i forhold 
til politiske processer både inden for og uden for 
FN-systemet gennem mere end 20 år. Vi samar-
bejder med græsrodsbevægelser og med nation-
ale og internationale organisationer. Vi arbejder på 
tværs af sektorer, og vores partnerskaber, alliancer 
og netværk spænder fra regeringsinstitutioner over 
civilsamfundsorganisationer til den private sektor.
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ÅRSRAPPORT 2021
Den økonomiske udvikling for Sex & Samfund blev 
vendt i 2021. Organisationens bruttoindtægter 
steg med 11% og endte på 56.9 mio. kr. Årsresulta-
tet endte positivt på kr. 0,1 mio. kr. og som følge af 
positiv udvikling af værdipapirer voksede egenkap-
italen ultimo 2021 til kr. 5,1 mio. 

De nationale aktiviteter havde i 2021 udgifter for 
i alt kr. 21,6 mio., hvilket er en nedgang på 7% fra 
2020. Vores finansiering af opgaver er stabil med 
indtægter fra såvel en rammebevilling fra Sund-
hedsstyrelsen og Undervisningsministeriet, samt 
aftaler med regioner og kommuner i hele landet. 
Det sikrer, at vi kan gennemføre undervisningsind-
satser, Uge Sex-kampagne, rådgivning og andre 
forebyggelsesaktiviteter omkring seksuel sundhed 
og rettigheder i hele landet. 

De internationale aktiviteter steg i 2021 med 17% 
til 29 mio. kr., i kølvandet på et stærkt corona påvir-
ket 2020. Hovedfinansieringen kommer fra vores 
strategiske partnerskab med Danida, der regn-
er sig for godt 70% af finansieringen. Slut 2021 
kunne vi glæde os over en ny strategisk partner- 
skabsaftale for de kommende fire år. Alt i alt har vi 
haft 14 forskellige bevillinger til vores internation-
ale programmer.

Vi er utroligt glade for at opleve støtten fra private 
bidragsydere voksede med næsten 1/3 til i alt 3,3 
mio. kr. Denne støtte er i stigende grad afgørende 
for at kunne sætte hurtigt ind samt sikre større fi-
nansiering fra andre donorer. 
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