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Sex & Samfund

UGE
SEX 2018
______________________________

DIGITAL
DANNELSE
______________________________

KOMMUNALT
SAMARBEJDE
______________________________

I Uge Sex 2018 var der 489.255
elever tilmeldt som fik undervisning
i årets tema ”krop”. For grundskolen
svarer det til 66,5 % af alle landets
grundskoleelever fra 0.-10. klasse.

Det digitale liv er en stor del af unges hverdag, og med det følger også
digitale konflikter. Det fik vi blandt
andet slået fast efter de 1004 sigtelser om børneporno i januar 2018.

Igen i 2017 har vi iværksat aktiviteter med cirka halvdelen af landets
kommuner.

Undervisere på alle trin af grundskolen satte kropsglæde på
skoleskemaet, og det resulterede
i, at børn og unge over hele landet
diskuterede og opnåede viden om
kropsnormer, idealer og kropsglæde.

Sex & Samfund har lavet et inspirationskatalog til gymnasieledere,
-lærere og –fagpersoner, der giver
inspiration til at håndtere konflikterne på en god måde både før de er
opstået, og når de er opstået.

Ungdomsuddannelserne deltog
også i Uge Sex. På gymnasierne
blev der blandt andet sat fokus på,
hvordan man kan forbedre den digitale trivsel.

Kataloget inspirerer til, hvordan man
kan hjælpe både dem, der er blevet
krænket, den der har krænket og
ikke mindst fællesskabet.

I kommunerne er der gennemført
aktiviteter, såsom sparring til kommunernes fagfolk inden for sundhed,
samarbejde omkring sundhedsfremmende indsatser på skoler, input i
forhold til lokale indsatser, hvor der
sættes fokus på seksualundervisningen i grundskolen og sparret i
forhold til testmuligheder.
Sex & Samfunds underviserkorps
er også ude i landets kommuner,
og har i 2017 undervist over 10.000
børn og unge.

RÅDGIVNING
TIL KRÆNKEDE DONATION
PÅ 1 MIO. $
______________________________
______________________________

NY
BESTYRELSESLEDER
______________________________

Med afsæt i #metoo har vi i 2017
oplevet et vigtigt og nødvendigt
fokus på krænkelser.

Erhvervslivet kan gøre en stor forskel for kvinders sundhed og rettigheder i udviklingslande.

Som led i et større arbejde har Sex
& Samfund i samarbejde med filmog scenekunstbranchen lanceret en
anonym og gratis telefonlinje, hvor
krænkede, krænkere og vidner kan
få hjælp og gode råd.

Med en donation på 1 mio. US
dollars fra forretningsmanden
Paul Wallevik og hustruen Helle,
er mulighederne for arbejdet med
seksuelle og reproduktive sundhed
og rettigheder i Ghana styrket.

I 2017 overtog Lene Stavngaard
posten som leder i Sex & Samfunds
bestyrelse. Lene brænder for Sex &
Samfunds oplysningsarbejde og den
seksualpolitiske rolle organisationen
spiller.

Erfaringen fra vores øvrige rådgivning er, at mennesker som har
været udsat for krænkelser har et
stort behov for at kunne fortælle om
deres oplevelser i en tryg ramme.

Målet er at fremme bæredygtig
udvikling via øget viden om krop,
prævention og rettigheder.

Hun har en Master of Sexology fra
Malmø Universitet og er direktør i
Askovfonden KBH+, der arbejder
for inklusion af unge på kanten af
samfundet. I 2003 startede hun som
ung, frivillig og har de seneste 12
år været en del af IPPF’s regionale
bestyrelse, hvor hun nu er i verdensbestyrelsen.

RETTEN
TIL EGEN KROP
______________________________

#STOPFORFØLGELSEN
______________________________

NYT
UNGENETVÆRK
______________________________

Det seneste år har vi set mange
bekymrende tilbageskridt for kvinders og LGBT+ personers rettigheder.

Til Copenhagen Pride fejrede vi
mangfoldigheden, men vi satte også
fokus på alle dem, der bliver udsat
for diskrimination og forfølgelse på
grund af deres seksualitet.

I efteråret lancerede vi vores eget
ungenetværk på gymnasier landet
over.

USA med Trump i spidsen har for
alvor vist sig som en af anførerne i
denne udvikling, og de hårde konsekvenser af blandt andet Global Gag
Rule tegner sig for udviklingsorganisationer verden over.
Sex & Samfund har taget kampen op for den politiske indsats og
arbejdet for seksuelle og reproduktive rettigheder. I 2017 tog den
danske regering og en række andre
regeringer også initiativ til She Decides i kampen mod Trumps politik.

I blandt andet Kenya og Uganda er
kampen for overholdelsen af basale
menneskerettigheder ofte med livet
som indsats som homoseksuel.
Derfor er det nødvendigt at skjule,
hvem man er.

Netværket hedder Sex & Samfund
Ung, som er en platform, der giver
unge muligheden for at sætte fokus
på seksuel sundhed, krop, grænser,
tabuer og normer. Netværket har
allerede opnået aktive grupper på 16
gymnasier.

Som en del af Copenhagen Pride
gav vi derfor alle muligheden for at
skrive under på en protest og bære
masker for at vise solidaritet med
dem, der må skjule deres identitet
og seksualitet.

Grupperne laver happenings på
deres uddannelsesinstitutioner for
at skabe dialog og refleksion om aktuelle emner. I forbindelse med Uge
Sex 2018 satte de frivillige fokus på
billeddeling og deltog i offentlige
debatter.

FULD
GANG I DE FRIVILLIGE
______________________________

PARTNERSKAB
MED UM
______________________________

KVINDERETTIGHEDER
______________________________

I løbet af det indeværende år rundede vi 100 engagerede frivillige
fordelt ud på landets største byer;
København, Aarhus og Odense.

Som led i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi,
Verden 2030, har Udenrigsministeriet efter en åben ansøgningsrunde
blandt andet valgt at indgå i et
strategisk partnerskab med Sex &
Samfund.

I 2017 lukkede vi et mere end ti år
langt kapitel i det internationale
arbejde og tog hul på et nyt.

I løbet af året har de været i dialog
med over 3.000 personer gennem et
væld af arrangementer som eksempelvis prides, festivaler og andre
store og små events.
Emnerne har været alt fra sikker
sex til sugardating, og det har
bl.a. været i form af udstillinger,
samtalesaloner, poetry slam og
happenings i nattelivet.

Som resultat af det strategiske
partnerskab har vi opnået en styrket
bevilling, der skal sikre en oprustning af arbejdet for at styrke piger
og kvinders rettigheder, og særligt
seksuel og reproduktiv sundhed og
rettigheder.

Siden 2003 har vi samarbejdet med
en række seje kvinderettighedsorganisationer i Indien, Pakistan,
Nepal og Bangladesh, og titusindvis
af kvinder blevet styrket til selv at
kræve deres ret til reproduktiv sundhed hos lokale myndigheder.
Samtidig er vores partnere vokset
via samarbejdet, så vi nu ikke længere finansierer dem – men fremover arbejder strategisk sammen på
globale arenaer.

OMSÆTNING
1997-2020
___________________________________________________

Det stigende aktivitetsniveau i 2017 blev også
afspejlet i regnskabet. Med årsregnskabet for 2017
kan vi glæde os over, at årets omsætning blev
51,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 7 procent
sammenlignet med 2016. Året sluttede med et
underskud på 0,4 mio. kr. Den samlede egenkapital
var således ved udgangen af 2017 på 12,3 mio. kr.
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De samlede udgifter til nationale aktiviteter
udgør 25,8 mio. kr., hvilket er en stigning på
13 procent sammenlignet med 2016. Heraf
er cirka halvdelen af det nationale budget
relateret til seksualundervisning med Uge Sex
som flagskib, mens de øvrige aktiviteter var
relateret til rådgivning (Sexlinien/Privatsnak),
præventionsklinikken, støtte til kommuner og
diverse oplysningsarbejde (fx kampagnen Kun med
Kondom) og til at styrke det folkelige engagement.
De internationale aktiviteter steg 9 procent til
20,7 mio. kr. sammenlignet med 2016. Dette bl.a.
grundet øget arbejde i forhold til Mellemøsten og
Nordafrika samt Østeuropa. Herudover også delvis
anvendelse af bevilling på 6,6 mio. kr. (1 mio. US
Dollars) til arbejde i Ghana fra Paul Wallewik og
hustru.
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De samlede udgifter til administration og
organisation udgør med 6,0 mio. kr. 11 procent af
de samlede indtægter.
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Sex & Samfund er Danmarks
stærkeste civilsamfundsorganisation
indenfor seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder.

Sex & Samfund har arbejdet med
lokale partnere i Afrika og Sydasien
samt globalt i forhold til politiske
processer både indefor og udenfor
FN-systemet gennem mere end 20 år.

International Planned Parenthood
Foundation er en global
sunehdsseviceudbyder og førende
fortaler for seksuel og reproduktive
sundhed og rettigheder for alle.

Vi samarbejder med græsrodsbevægelser og med nationale og
internationale organisationer.

Sex & Samfund er det danske
medlem af IPPF, der har mere
end 30.000 medarbejdere og 152
medlemsorganisationer, der i alt
arbejder i 172 lande

Vi kæmper for alles ret til at træffe
frie, informerede valg omkring køn,
krop og seksualitet samt sundhed,
familieplanlægning og abort.
Vi kæmper for at forhindre seksuelt
overførte sygdomme, uønskede
graviditeter, diskrimination og
seksuelle overgreb

UDGIVVET AF:
Sex & Samfund
Lergravsvej 63, 2. sal
2300 København S
Tlf: +45 33 93 10 10
E-mail: info@sexogsamfund.dk
Website: www.sexogsamfund.dk

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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