Otte års
seksualundervisning i Vietnam

Efter otte års arbejde i Vietnam gør Sex & Samfund sig nu parat til i 2012
at afslutte det projekt, som har tilbudt seksualundervisning til unge vietnamesere og deres
forældre. Men selv om pengene fra Danmark forsvinder, fortsætter arbejdet i Vietnam
Tekst & foto: Mikkel Dalum,
Sex & Samfund
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ør jeg deltog i klubmøderne, troede jeg,
at drenge og piger kunne få børn uden at
have sex. Faktisk fik jeg en gang fortalt,
at børn kunne komme ud gennem armhulerne.
Jeg vidste stadig ikke, hvordan det foregik. Indtil
for nylig. Det er meget brugbart at lære om køn,
reproduktiv sundhed, seksuel sundhed og kroppens udvikling. Det er meget mindre kompliceret,
end jeg troede, siger 17-årige Thuy fra Nam Dinh
provinsen i det nordlige Vietnam.
Thuy er et godt eksempel på, hvorfor Sex
& Samfund i 2003 valgte at starte et projekt,
hvor unge, deres forældre og lokale ledere
kunne modtage undervisning i køn, seksualitet,
sexsygdomme, graviditet, abort, prævention,
sundhed og rettigheder. Formålet er, at de unge
får en større viden og styrker deres kompetencer
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til at kunne træffe valg, der vedrører deres krop,
sundhed, seksualitet og fremtid. Sex & Samfund
har fra starten samarbejdet med den vietnamesiske
partnerorganisation Research Centre for Gender,
Family and Enviroment in Development (CGFED)
om at give information og undervisning til de unge
vietnamesere om blandt andet uønskede graviditeter, retten til abort og bekæmpelse af seksuelle
overgreb. Projektet er gennemført med støtte fra
Danida. Den danske del af støtten afsluttes i midten
af 2012.

Otte klubber i fire kommuner
Som resultat af projektet er der i alt oprettet otte
forskellige klubber i fire kommuner i det nordlige,
centrale og sydlige Vietnam. Her kan de unge
to gange om måneden og forældre en gang om
måneden komme til møder, hvor der fortælles om
forskellige emner inden for seksuel og reproduktiv
sundhed. Desuden er der i hver klub oprettet et
bibliotek, hvor der er bøger og andet materiale
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om seksualitet og sundhed, som man kan søge
oplysninger i. Læsematerialet er rettet mod forskellige aldersgrupper.
Udover møderne og bibliotekerne er det også
en del af projektet at instruere lokale undervisere,
så de senere kan undervise forældre og de unge i
reproduktiv og seksuel sundhed og rettigheder.
Herudover er lokale ledere og medier inddraget
for at få støtte og give opbakning til projektet - og
for at få spredt nogle af budskaberne gennem de
lokale medier.
- Beslutningstagere er ikke løsrevet fra deres
lokalsamfund. Det er også vores børn, som drager
fordel af de forbedringer, vi som følge af projektet
har set i vores by, siger Pham Kim Thuc, der er leder
af den lokale kvindeunion i Cao Bo i Yen Hong
kommune, Y Yen distrikt i Nam Dinh.
Fra starten har det været centralt at inddrage
forældrene i projektet og give dem mulighed for
også at modtage informationer, så de støtter op om,
at de unge deltager i møderne og så de selv får mere
3 · 2011

brugbart viden inden for seksuel og reproduktiv
sundhed.
- Det vigtigste ved projektet er, at det informerer
unge om seksuelle relationer mellem mænd og
kvinder og om seksuelt overførte sygdomme. Når
unge ved mere, kan forældrene føle sig mere sikre
på, at deres børn har den nødvendige viden, når de
kommer ud i verden, siger Hahn, der er mor til en
ung mand på 22 og to teenagepiger på 14 og 17 år.

Frihed til at bestemme selv
De unge har været i fokus fra starten og der har
gennem hele projektet været gjort en særlig indsats
for at de unge bliver inddraget.
- Jeg tror, at vi gennem projektet har været
med til at lukke op for de unges selvstændighed i
bred forstand. I Vietnam er det stadig sådan, at de
fleste unge skal rette sig efter, hvad deres forældre
siger - men gennem projektet har de unge fået en
frihed til at være med til at bestemme nogle ting
selv. På den måde har vi skabt grobund for, at de
unge i højere grad har kunnet skabe et selvstændigt
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ungdomsliv, siger Elisabeth Riber Christensen, der
arbejder i Sex & Samfund.

Projektet fortsætter efter 2012
Den danske støtte løber ud i 2012, men det betyder
ikke, at der lukkes og slukkes for projektet. Målet
er nu at aktiviteterne ikke bare fortsætter, men
udvides i de kommende år. CGFED vil prøve at
sprede den gode model for seksualundervisning og
oplysning om reproduktive rettigheder og sundhed,
som man har opbygget gennem otte år, til andre
kommuner i Vietnam.
Det er allerede lykkedes at få seksualundervisning ind som en aktivitet i 40 skoler i Nam Dinh
provinsen. Herudover er CGFED begyndt at få
spredt projektets aktiviteter til andre dele af Vietnam.
- Bæredygtigheden i projektet begynder at vise
sig. Det er utroligt tilfredsstillende, at det officielle
Vietnam har fundet for eksempel seksualundervisning så relevant, at de nu i dele af Vietnam
optager det i deres undervisningsaktiviteter. Vi
har fra starten mødt stor opbakning fra de lokale
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Sex før ægteskabet
Lidt over tre procent af unge vietnamesiske
kvinder rapporterer, at de har haft sex før
ægteskabet. Det er meget ofte med den
mand, som de senere bliver gift med.
Hvis man spørger de kvinder, der allerede
er gift, stiger tallet til 15 procent.
Omkring en tredjedel af unge mænd mellem
22 og 25 år fra byområder har haft sex før
ægteskabet, mens tallet for dem på landet
er lidt over en fjerdedel. Kilde: Survey
Assessment of Vietnamese Youth, 2005.
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ledere, og det er en af grundene til at det nu er
muligt at udbrede aktiviteterne. Det opmuntrende,
at projektets aktiviteter begynder at sprede sig til
andre kommuner og amter, siger Elisabeth Riber
Christensen fra Sex & Samfund.

Side 7

