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Proposition från Rise styrelse inför årsmöte 2021 
 
Bakgrund till förslag 
Under de senaste åren har vi i föreningen kontinuerligt röstat igenom ett antal stadgeändringar som 
alla syftat till att säkerställa kvalitet och en röd tråd i stadgarna. Efter noggrant övervägande, ser 
styrelsen att vi behöver föreslå för årsmötet 2021 att ta aktiv ställning till och fatta beslut kring en 
mycket viktig fråga i det fortsatta arbetet – huruvida män kan bli ordinarie medlemmar i föreningen. 
 
I perioder sedan starten av Rise 1981 har föreningen på olika vis erbjudit stöd till män som utsatts 
för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. 2017 startade vi arbetet med att erbjuda 
stödgrupper specifikt för männen och detta har senare kompletterats med möjligheten för alla – 
oavsett könsidentitet - att delta i stödgrupp och individuella stödsamtal. I dagsläget, våren 2021, kan 
män fortsatt främst ta del av stödgrupp och stödsamtal samt förstås även vår stödlinje i form av 
stödtelefon, stödchatt och stödmail. I februari 2021 lanserade vi för första gången ett tillfälle i 
veckan där vår stödchatt besvaras av utbildade stödmän som tidigare fått stöd på Rise. 
 
Män kan idag, enligt Rise stadgar, inte bli fullvärdiga medlemmar i föreningen. De har istället 
möjlighet att bli stödmedlemmar och under det senaste året, i samband med att vi bytte 
medlemsregister, beslutades att samla alla stödsökande män i en särskild gruppering ”aktiv 
stödmedlem”. Det i sin tur gör det möjligt att skicka riktad information till männen kring 
erbjudanden om stöd och annat. Många män uttrycker dock att det känns exkluderande att inte 
betraktas som fullvärdig medlem och att det blir som ett ytterligare övergrepp och negligering av det 
de utsattes för som pojkar. Att de inte är viktiga nog att få ”vara med på riktigt”. Personal ger också 
uttryck för att det är obekvämt att inte fullt ut kunna inkludera alla som utsatts som barn. 
 
Frågan är komplex, då Rise bär en tradition av att sedan starten 1981 vara en kvinnoförening och där 
kvinnor, genom att vara de enda som kan få ordinarie medlemskap, också är de enda som kan 
påverkar föreningens riktning, struktur, styrelse och verksamhet. Frågan är känslig för många och 
behöver hanteras därefter. 
 
I årsskiftet 2019-2020 genomförde vi en medlemsundersökning, där vi bland annat ställde frågan 
kring hur Rise medlemmar skulle ställa sig till att män blir medlemmar: 
 
En stor andel (68,9%) av de som svarade på frågan anser att det är Bra att män idag kan delta i 
stödgrupper. Endast en liten del (4,2%) tyckte att det Inte var bra.  Drygt en fjärdedel (26%) tyckte 
Både och/Vet inte. 
 
Drygt hälften (60,7%), ansåg att män skulle få bli medlemmar i Rise. Endast 10% tyckte att det var 
Dåligt. Närmare en tredjedel (29,2%) tyckte att det både vara Bra och dåligt eller angav Vet inte. 
44% av er som svarade på frågan valde att kommentera era svar. 
 



 

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen 
Post & besök: 
Ystadsvägen 28 
121 49 Johanneshov (Stockholm) 

Kansli: 
08-677 00 75 
info@rise-sverige.se 

Stöd: 
08-696 00 95 
stod@rise-sverige.se 

 

De allra flesta svaren handlade om att både män och kvinnor har samma rätt till stöd. Majoriteten 
såg det som både möjligt och självklart att dela på Rise resurser till män, men det fanns också en hel 
del tveksamheter och oro. Flera hade förslag på lösningar om delade tider och aktiviteter, vilket vi ju 
redan har. Andra ansåg att män bör starta en egen förening. 
 

Nuvarande stadgar 
Nuvarande gällande stadgar statuerande följande avseende medlemskap/tillgång till stöd i 
föreningen: 
”5§ 
1. till medlem i föreningen antas kvinnor över 18 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp i 
barndomen. 
2. till stödmedlem antas individer och organisationer (juridiska personer) som vill stödja föreningens 
verksamhet, samt män över 18 år som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.” 
 

Behov av könsseparerad stödverksamhet 
Idag tydliggörs alltid vilka som kan delta i olika aktiviteter inom ramen för Rise stödverksamhet. En 
majoritet av det som erbjuds är endast öppet för kvinnor, vissa endast för män och några aktiviteter 
är öppna för alla oavsett könsidentitet. 
Vi vet att många stödsökande lever med en stor rädsla för det andra könet, många har PTSD och kan 
bli starkt triggade av att inom stödet möta det andra könet utan att få välja eller bli förberedd. 
Utifrån ett traumamedvetet perspektiv tydliggör vi därför alltid vilka kön som kan närvara, vilket i 
sin tur ger stödsökande möjlighet att själva välja att delta eller ej, att förbereda sig och inte 
överraskas. Detta arbetssätt behöver vi fortsätta med, oavsett hur medlemskapsfrågan hanteras av 
föreningen. 
 

Ett vägval i Rise historia 
Under de senaste åren har Rise som förening mer och mer beskrivits, både i egen kommunikation 
och av andra, som en stödförening för alla vuxna som utsatts för sexuella övergrepp som barn. Det 
vill säga att stöd ges till alla – oavsett kön. 
 
Det i sin tur skulle kunna betraktas som att ett vägval redan gjorts, mot att bli en mer renodlad 
stödförening för alla – istället för att vara en stödförening av och för kvinnor såsom Rise 
ursprungligen startade. Styrelsen bedömer att vi nu, efter föreningens 40 verksamma år, behöver 
göra en avstämning och utreda frågan närmare för att tydliggöra vår identitet och riktning och på så 
vis vara tydliga. Tydliga gentemot nuvarande medlemmar, gentemot kommande stödsökande, 
gentemot bidragsgivare och finansiärer och tydliga avseende uppdraget för styrelse, 
verksamhetsledning och personal. 
 

Styrelsen föreslår 
Styrelsen föreslår att årsmötet 2021 fattar ett inriktningsbeslut om att fram till årsmötet 2022 ge 
styrelsen i uppdrag att utreda frågan närmare kring hur medlemskap i föreningen skall formuleras 
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och fungera. Vem som kan bli medlem och vad det innebär i form av rättigheter, skyldighet och 
tillgång till stöd. 
 
I uppdraget ska ingå att utreda och föreslå hur det skulle kunna fungera och formuleras om män 
beslutas kunna bli ordinarie medlemmar i föreningen. Förslaget ska inkludera den demokratiska 
strukturen såsom stadgar, rösträtt och framtida sammansättning av styrelse avseende 
könsrepresentation. 
 
I förslaget ska även ingå hur stödverksamheten ska struktureras för att alltid ha ett traumamedvetet 
perspektiv och respekt för att stödsökande behöver få tillgång till könsseparerad verksamhet samt 
erhålla tydlig information och möjlighet till val avseende detta. 
 
Om styrelsen efter detta uppdrag ser att det är lämpligt att göra om stadgarna avseende vem som kan 
bli ordinarie medlem i föreningen, så skall detta framställas i form av en ny proposition inför 
årsmötet 2020. 


