Sal C127

10.00

Aulan

Atriet

Sofforna

Mässan: Sex i Skåne

Sexualitetskunskap!
Om normmedveten och ämnesintegrerad
undervisning kring sexualitet

Organisationer som arbetar med sex, sexualitet och
lust presenterar och visar upp sin verksamhet.
Deltagande organisationer: RFSL Rådgivningen
Skåne, Råd- och stödteamet sexuella tjänster, PG Syd,
ABF, Noaks Ark, Amnesty International, Internationella kvinnoföreningen i Malmö, Justine & Juliette,
RFSU Malmö, med flera.

Linda Leveau, projektledare för skolutvecklingsprojektet SåSant och metodboksförfattare berättar om
hur en kan och ska ta upp frågor rörande sexualitet
i olika skolämnen, i alla årskurser. Hur kan en på ett
lustfyllt och normmedvetet sätt ämnesintegrera frågor
om kropp, kön, sex, känslor, normer och relationer i sin
undervisning?

11.00

Sexuell hälsa på resan

Sexleksaker 101

Linda Byqvist berättar om behovet av kunskap, strategier och efterkloka beslut.

En workshop om funktion och variation med Emma
Rosén, som driver sexleksaksbutiken Justine &
Juliette och tycker att sexleksaker är det roligaste som
finns, men ingenting att skratta åt.

13.00

Med fokus på rättigheterna i SRHR

Sexhjälpmedel, lustprodukt
eller knullverktyg?

Malin Beckman är stats- och människorättsvetare
som driver kompetens- och verksamhetsutveckling
i mänskliga rättigheter i företaget Egaleco. Vad är
SRHR, och varför det sista R:et, det som står för Rättigheter, är den viktigaste bokstaven?

14.00

15.00

Vad är en totalorgasm?
Suzanna Gasmi Pitlik öppnade Norges första erotiska
lustbutik för kvinnor 1996. Hon har hållit otaliga
kurser och föredrag om kvinnans orgasm och kommer
att dela med sig av erfarenheter och tips om lustfyllda
lösningar för vaginala lustupplevelser.

Evenemanget
är gratis och
öppet för alla.*
* 20.00—22.00 krävs
studentleg

En workshop om formspråk och kommunikation med
Emma Rosén, som driver sexleksaksbutiken Justine &
Juliette och tycker att sexleksaker är det roligaste som
finns, men ingenting att skratta åt.

Kondomskola med RFSU
Hur mycket kan du egentligen om kondomer? Kom och
lär dig mer när Tobias Herder från RFSU Malmö håller
kondomskola.

Make your own sex toy
Marika Smith is a sex inspirer who gives fun, interactive lectures, classes and workshops about sex, love
and relationships. In this workshop Marika shows
how you can use ordinary things and get extraordinary
pleasure out of them... Each participant also gets to
make his or her own sex toy to take home.

www.rfsu.se/sexdagarnamalmo

