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Verksamhetsplan FATTA 2017: Vi flyttar fokus
Fatta har sedan vi startade utvecklats till en rörelse som hörs och lyssnas på i allt fler
sammanhang. Vi har påverkat politiker, företag och organisationer i en riktning som lett fram
till att en ny sexualbrottslagstiftning presenterats. Medlemmar, aktivister och andra eldsjälar
bär organisationens budskap med stolthet. Vi är en modern rörelse som mobiliserar en bred
grupp medborgare och vi kan med stolthet hävda att vi behövs och vi är här för att stanna.
Ingen ska behöva ställa frågan om huruvida Fatta behövs även efter en ny lagstiftning är på
plats.
Kärnan i Fattas verksamhet är, som alltid, våra aktivistgrupper där vi genom föreläsningar,
sociala medier, grafisk kommunikation, event, poddar, merch och research/idéutveckling
flyttar fram positionerna för samtyckesfrågorna och Fatta som förening.
Nu formar vi gemensamt Fattas arbete fram till 2022 och presenterar kommande
prioriteringar för 2017.

Politik - Vi flyttar fokus till det förebyggande arbetet
“Fatta är en ideell förening vars verksamhet syftar till att kämpa mot sexuellt våld och för
samtycke i praktik och lagstiftning. Vi vill ha ett samhälle där allas kroppsliga- och
sexuella integritet respekteras.”
Under 2017 kommer med stor sannolikhet den nya sexualbrottslagstiftningen att färdigställas
av regeringen, för att träda i kraft vid årsskiftet 2017/2018. Ett antal frågor kommer att
debatteras kopplat till lagstiftningen, inte minst den nya brottsrubriceringen och hur
samhället bäst kan förebygga sexuellt våld. Dessutom kommer en ny
jämställdhetsmyndighet att byggas upp för att inleda sin verksamhet vid samma tid.
För att fortsätta påverka den politiska utvecklingen i samtyckesfrågorna kommer Fatta att
prioritera att
● Fortsätta påverka lagstiftningsförslaget tills den är beslutad i riksdagen. Vårt
remissvar på kommitténs förslag blir grunden till detta arbete.
● Påverka politiker inför deras budgetprioriteringar till att prioritera resurser till
förebyggande insatser (samtyckeskultur) samt informationsinsatser om lagen
samt att den nya myndigheten ska ansvara för dessa frågor.
I mån av tid ska vi också fortsätta utveckla politiska ställningstaganden, som i frågor om
pornografi och alkohol kopplat till sexuellt våld och diskutera medias ansvar för våra frågor.

Opinionsbildning - Vi flyttar fokus till normförändring
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Under 2017 fortsätter Fattas arbete med att opinionsbilda
gentemot allmänheten. En ny lagstiftning kräver en bred
förståelse och uppslutning kring den rådande problematik som finns idag. Samtidigt ser vi
inom Fatta nya områden som behöver prioriteras efter att en ny lagstiftning gått igenom.
Fattas arbete tar nya uttryck när vissa projekt avslutas, vissa fortsätter och nya idéer ska
utvecklas. Med siktet på 2022 ska vårt arbete nu stärka såväl vårt opinionsbildande som vårt
organisatoriska arbete.
För att fortsätta vara den tydligaste opinionsbildande rösten för samtycke ska Fatta
under 2017 prioritera att
● Implementera möjligheten för företag och föreningar att stödja FATTA genom
olika partnerskap. Då väcker vi debatt även på arbetsplatser och i
civilsamhället och kan nå nya målgrupper.
● Hålla fokus på att synliggöra problemen med sexuellt våld. Under 2017
integrerar vi det avslutade projektet Fatta Mans arbete vilket gör att vi
integrerar perspektiven om maskulinitetsnormer och mäns roll i kampen
Utöver detta fortsätter vårt opinionsbildande arbete genom framgångsrika samarbeten med
exempelvis artister, konstnärer, organisationer och experter. Arbetet med att utforska och
sprida en samtyckeskultur i hela landet fortsätter genom vårt pågående projekt Fatta
Samtycke. Vi arbetar vidare och utvecklar vårt arbete med exempelvis
nämndemannautbildningar och liknande föreläsningar.

Organisation - Vi flyttar fokus till långsiktighet
“Vi ska verka för möjligheter för våra medlemmar till ett hållbart och positivt engagemang i
våra frågor samt ett inflytande över föreningen. Fatta är religiöst och partipolitiskt obundet.”
Fatta växer och utvecklas snabbt. Det senaste året har vår omorganisation till ideell förening
satt sig. Den absoluta majoriteten av de aktiva i Fatta har gått med under 2016. Vi växer i
antal medlemmar, i donationer samt i samarbeten med andra samhällsaktörer.
Årsmötet 2017 tar beslut om att bredda FATTAs ändamål till att också inkludera föreningens
ansvar gentemot våra medlemmar, möjligheterna att engagera sig hållbart och bli bättre på
att förebygga stress och psykisk ohälsa.
För att våra medlemmar ska få må bra i sitt engagemang ska Fatta under 2017
prioritera att
● se över budget/ekonomirutiner och ser över möjligheter att lägga ut
tidskrävande administration för ekonomihantering, webbshop och/eller
liknande på externa aktörer. Syftet ska vara ett ge våra medlemmar möjlighet
att fokusera på sina hjärtefrågor.
● utreda möjligheterna till mer långsiktig finansiering, delvis genom att ansöka
om ett nytt flerårigt projekt men också på längre sikt för att möjliggöra för Fatta
att ha anställd personal och/eller arvoderade förtroendevalda.
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Utöver detta fortsätter vi att återkommande undersöka hur våra
aktivister mår i sitt engagemang och arbetar fram metoder som stärker våra aktivisters
engagemang och utveckling. Till exempel kan vi titta på alternativa sätt till kommunikation
vid sidan av våra privata sociala medier-konton. Vi skapar låga trösklar för medlemskapet
och uppmuntrar alla till att engagera sig utifrån sina förutsättningar. Även styrelsens
organisering ses över så att inte vissa utskott blir för betungande eller att kvalitén som
arbetsgivare för anställda i Fatta:s projekt försämras.

Visioner på 3 och 5 års sikt - Vi kör tills alla fattat!
Fatta 2020
Sverige har haft den nya samtyckesbaserade sexualbrottslagstiftningen i ett par år. Fatta har
därför till större delen flyttat fokus till vårt andra ben - om normer, förebyggande arbete,
samtyckeskultur och fokus på förövaren och maskulinitetsnormer. Det finns tyvärr
fortfarande mycket kvar att göra och Fatta är en drivande part i samhällsdebatten.
Vårt arbete har börjat ge effekt inom samhället i övrigt - media, rättsväsende och skolor
diskuterar nu aktivt sitt ansvar för frågorna om sexuellt våld. Vi har utvecklat metoder och
material för högskolor och universitet. Vi har börjat påverka utbildningarna av juriststudenter,
poliser, lärare men också metoder för att människor som arbetar inom rättsväsende och
skolor kan lyfta frågorna på sina arbetsplatser.
Fatta har anställd personal som arbetar med att stötta aktivisternas engagemang och all
administration sköts nu av kansliet, vilket frigör medlemmarna till att helt fokusera på
sakfrågor och aktivismen. Vi har två större projekt som genomförs och är finansierade av en
extern part.
Det finns nu ett antal fatta-föreningar och fatta-företag som har ett aktivt arbete mot sexuellt
våld, bland annat har många festivalarrangörer och klubbar engagerat sig. Studiecirklar
(samtyckesgrupper) runt om i landet ägnar sig åt att sprida samtyckeskultur. Vi har inspirerat
flera systerorganisationer i andra länder som nu har startat upp liknande verksamhet.
Vi har skapat ett självförtroende i samhället där föräldrar, syskon, bekanta och vänner
gemensamt tar ett ansvar för att föra en dialog kring samtycke. Fattas historia finns
nedtecknad och det har forskats på oss.

Fatta 2022
Nu har sexualbrottslagen funnits i ett antal år och den har utvärderas. Nu diskuteras
eventuella nya lagändringar och där har Fatta förstås en tydlig roll i att driva på för nya
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förändringar utifrån vad som behövs.
Idéer som Fatta initierat bedrivs nu som ordinarie verksamhet, som särskild utbildning av
nämndemän och media granskar själva hur de framställer sexuellt våld. Vi har skapat
förändring genom att gå före.
Vi har lyckats behålla fokus på våra kärnfrågor och särart som organisation, men har
utvecklats mycket och vuxit som rörelse. Vi lärde oss mycket av hur vi påverkade
lagstiftningen under 10-talets mitt och har blivit - och ses som - en professionell
lobbyorganisation. Vi har ett väl fungerande kansli, tusentals medlemmar i alla åldrar och
verksamhet på flera orter i landet. Vi samarbetar internationellt med våra
systerorganisationer.
I ett modernt Sverige ifrågasätts allt mer destruktiva normer och vi är med och driver en
hållbar utveckling av samhället tillsammans med det övriga civilsamhället. Vi anses som en
expertorganisation som kombinerar gräsrotsengagemang med ett brett framgångsrik
påverkansarbete. Runt om i landet finns Fatta-medlemmar inom politiken, näringslivet och
civilsamhället.
Det ses som främmande och väldigt länge sedan som våra frågor inte var en naturlig del av
rättsväsendet - och att fokus inte alltid legat på förövaren. Samhällsdebatten fokuserar nu
helt på hur vi ska få folk att sluta begå sexuella övergrepp. Det är allmänt känt att den
förändringen till stor del beror på Fatta.

