
Motion: Informationsinsats om BDSMF 
 

Vi anser att RFSL Stockholm borde visa framfötterna och skapa en liknande folder och eller andra 

informationsinsatser som förbundet RFSL under kongressen 2016 blev ålagda att skapa, men på 

lokal nivå. Det vill säga: en informationsinsats om BDSMF till samma målgrupper som förbundet 

(vård- och skolpersonal samt polisen) men som även ska vara tillgänglig för alla som kan tänkas 

vilja ta del av informationen. Detta skulle gynna både den offentliga sektorn och de människor som 

bemöts där SAMT de personer som känner att de inte har någonstans att vända sig med sina egna 

funderingar och tankar när de upptäcker att BDSMF är något de är intresserade av. 

 

BDSMF-utövare är dessutom en av de minoritetsgrupper som idag saknar diskrimineringsskydd och 

som dessutom, som grupp, inte är skyddade mot hets. Detta måste förändras och Stockholm har rent 

procentuellt en stor del av Sveriges BDSMF-utövare och borde därför verka för att förbättra 

BDSMF-utövares rättigheter och skydd. Trygga och säkra rum är viktiga även inom lagen. 

Det finns både många utövare och föreningar inom BDSMF i Stockholmsområdet och det har vid 

flertalet tillfällen skett både hets, övertramp och diskrimineringsbrott mot både enskilda personer 

och föreningarna. Detta bevisar bara att behovet VERKLIGEN finns. 

 

Men varför ska RFSL Stockholm överhuvudtaget ta tag i något kring BDSMF undrar vissa? 

Jo, för att förutom att BDSMF ingår under Q:et i HBTQ så finns det även många HBTQ-personer 

som utövar BDSMF och detta leder lätt till dubbla utanförskap, vilket bara ökar anledningen till att 

RFSL Stockholm ska driva denna fråga och se till att förutsättningarna för BDSMF-utövare 

förbättras genom kunskap, bättre bemötande och skydd. 

 

Vi yrkar årsmötet bifalla: 

att - uppdra åt styrelsen att, i samråd med lämpliga instanser och personer (såsom BDSMF-utövare, 

juridisk kompetens, samt yrkesverksamma inom både psykiatri och somatisk vård), ta fram en 

folder och eller andra informationsinsatser om BDSMF, med tyngd på vad BDSMF är och vad 

samtycke innebär inom BDSMF 

att2 - göra denna tillgänglig för de som behöver den  

att3 - verka för att den offentliga sektorn åtminstone tar till sig informationen som ges dem och 

påvisar behovet av kunskap som finns. 

att4 - verka för en förändring i lagen så att även BDSMF-utövare ingår i de lagar och skydd som 

finns vid diskriminering, våld och hets. 

 

 


