Lubrikation.nu
RFSU Stockholm genomför nu en kampanj där kvinnors lust är i centrum.
Lubrikationen står som symbol för kvinnors rätt att själva definiera sin
sexualitet. Genom att lyfta fram ordet lubrikation vill vi sätta fokus på
kvinnors lust. Vi vill därmed öppna upp för en mer mångfacetterad bild av
människors sexualitet.
Inledning
Sexualitet är ett grundläggande begrepp som är skapat i vårt samhälle. Hur sexualiteten är formad
vid en viss historisk tidpunkt påverkar hur den upplevs av olika individer. I vårt samhälle är
sexualitet sammanflätat med begreppet kön. Sexualiteten är konstruerad som en viktig skiljelinje
mellan könen som begränsar det sexuella handlingsutrymmet och sexualitetens innebörd. Män har
till stor del genom sin kollektiva makt definierat den normativa sexualiteten för både gruppen
kvinnor och män. Kvinnors handlingsutrymme och definition av sexualitet har därför blivit
underordnad mäns definitioner av sexualitet. I sexualitetens sfär inryms begreppet lust och njutning.
Dessa begrepp har skapats i samma kontext och begränsas därför av varandra.
I människors vardag kan det vara så att lusten och njutningen har en vidare innebörd än vad den
normativa sexualiteten tillskriver den. Lusten kan ta sig olika uttryck och den kan vävas samman
med den egna sexualiteten. Med tanke på att kvinnors definitioner har tenderat vara underordnade
ser vi det som viktigt att lyfta fram dessa. Ett exempel är slidans lubrikation som för många kvinnor
är en kroppslig reaktion på lust. Då kvinnors definitioner av sexuell lust har varit underordnade i
samhället har även begreppet lubrikation osynliggjorts. Projektet lubrikation.nu har valt att använda
begreppet lubrikation som en symbol för kvinnors lust och njutning, utan att därför begränsa oss till
kroppsliga reaktioner. Begreppet lubrikation kommer att användas på två sätt. Ett sätt är att lyfta
fram ordet för att kvinnor ska få tillgång till begrepp som beskriver deras sexuella lustupplevelser.
Dessutom kommer begreppet att användas som en symbol för att sätta kvinnors egen definierade
lust i vidare mening.
Syfte
Syftet med projektet är att ifrågasätta begreppet sexualitet och dess normativa innebörd. Centralt i
detta blir att lyfta fram diskussioner kring hur sexualitet skapas och återskapas i vårt samhälle. Detta
projekt kommer att fokusera på kvinnors lust och njutning, samt rätt att definiera sexualitet. Vidare
syftar projektet till att synliggöra ordet lubrikation.
Målsättning
Målet är att skapa ett forum för diskussioner och kunskapsutbyte och genom detta starta en
kunskapsprocess kring frågor som rör kvinnors lust och sexualitet.

Genomförande
-

En hemsida knyter ihop kampanjen. Under "lubrikation.nu" finns program, information kring
våra aktiviteter, möjlighet att beställa t-shirtar med projektets tryck, möjlighet att skicka in sina
berättelser om lustupplevelser, få litteraturtips m m.

-

Föreläsningar och workshops i samarbete i samarbete med ABF och Teater Replica.

-

Tryckt material i form av affischer, flygblad och vykort.

