
RTVD:s verksamhetsplan 2023

Övergripande mål
RTVD:s övergripande mål är att förändra svensk lagstiftning så att människor har rätt
att få dödshjälp. För att nå dit behövs ett regeringsbeslut om en bred och gedigen
utredning om dödshjälp. 

RTVD beslutade under hösten 2022 att anlita PR-byrån Westander. Skälet var att skärpa 
föreningens möjligheter att nå politiker och andra beslutsfattare. Som en del av analysarbetet 
har Westander haft några förberedande möten med en mindre grupp ur RTVD:s styrelse (Aud 
Sjökvist, Ellis Wohlner, Hans Forsslund, Jonas Syrén och Tina Acketoft). Westander har 
också genomfört individuella samtal med några styrelsemedlemmar samt skickat en enkät till 
hela RTVD:s styrelse. Under en gemensam workshop den 16 februari 2023 diskuterades både 
strategiska vägval och aktiviteter.

Westander har nu överlämnat en strategi- och handlingsplan för politisk påverkan. Styrelsen 
håller på att analysera och diskutera hur denna ska kunna implementeras i vårt fortsatta arbete.
Westanders rapport trycker på att RTVD ska agera som professionella lobbyister genom att 
bygga relationer med beslutsfattare, erbjuda hjälp och presentera konkreta lösningsförslag.

Man lyfter också fram att tydliga ansvarsförhållanden krävs i påverkansarbetet och att en  
påverkansgrupp på tre personer tillsätts med ansvaret att driva opinionsbildningen
och det politiska påverkansarbetet framåt med hjälp av övriga ledamöter i styrelsen.

Hur planen ska genomföras måste styrelsen diskutera och ta ställning till. Denna diskussion 
kommer inte att avslutats förrän den nya styrelsen finns på plats.
Det betyder att verksamhetsplanen i denna del inte är fullständig. Ett är dock säkert, att 
styrelsen kommer att lägga stor kraft på att intensifiera vårt arbete för att nå RTVD:s 
övergripande mål.

Seminarium under Almedalsveckan     i juli 2023  
Liksom tidigare kommer ett seminarium om dödshjälp att arrangeras. I år kommer ett  
parkeringsutrymme hemma (innanför muren) hos ordförande att användas med ett tält med 
plats för 50-60 sittplatser. I årets seminarium är ett förslag att fokus ska ligga på rätten till 
dödshjälp som en mänsklig rättighet och en medborgarfråga. Staffan Bergström och Hans 
Forsslund arbetar med utformningen som naturligtvis kan komma att ändras. Det är mycket 
som skall falla på plats innan allt är klart.  

RTVD i massmedia
Styrelsen kommer som tidigare att bevaka händelser av betydelse för föreningens sak och 
följa upp särskilt de juridiska implikationerna. När tillfälle ges i den dagsaktuella debatten 
deltar RTVD och tar även eget initiativ till att inleda en debatt. RTVD kommer att fortsätta att
etablera sig som den naturliga instans som massmedia vänder sig till för kommentarer i dessa 
frågor.

RTVD i sociala medier
RTVD har en diskussionsgrupp ”Rätten till en värdig död – diskussionsforum” och en 
Facebook-sida ”Rätten till en värdig död”. På Facebook-sidan läggs nyheter och kommentarer



upp. Styrelsen ser gärna att medlemmar uppmärksammar oss på nyheter och själva deltar i 
debatter.

Pensionärsorganisationerna
RTVD kommer under 2023 intensifiera arbetet att skapa en tätare dialog med de stora 
pensionärsorganisationerna SPF och PRO med föreläsningar och möten. 

Internationellt samarbete
RTVD kommer att fortsätta kontakterna med WFRtDS  World Federation of Right to Die 
Societies och delta i Nordiska samarbetet med RTVD:s systerföreningar. Det nordiska mötet 
kommer i år att genomföras i Oslo, i början av november. RTVD kommer att delta i detta 
möte. 

Medlems och extern kommunikation
RTVD kommer att fortsätta med regelbundna medlemsbrev per e-post vilket har visat sig vara
uppskattat av medlemmarna och har medfört en del aktiviteter bland dessa. Styrelsen ser 
gärna att medlemmar skriver insändare och debattartiklar. Styrelsen kan bidra med hjälp om 
så önskas. Bulletinen kommer även fortsättningsvis att skickas ut till medlemmarna och vara 
en viktig bilaga till välkomstsbrevet till nya medlemmar. Hemsidan utgör en viktig extern 
kanal. Hur den nya inriktningen av påverkansarbetet kommer att påverka hemsidan är för 
tidigt att uttala sig om.

RTVD har utökat möjligheterna att nå medlemmar och de som skrivit under föreningens 
namninsamling vilken numera sköts i egen regi. Antal underskrifter är nu 6,032 varav antal 
som är villiga att ta emot e-post är 4,185. Att kommunicera med de som skrivit under, liksom 
medlemmarna och andra som visat intresse, är viktigt för att kunna nå ut ytterligare med vårt 
budskap och engagera dem som stödjer oss.

RTVD 50 år
Berit Hedeby väckte debatt i frågan om aktiv dödshjälp i början på 70-talet. Detta var ett både
känsligt och tabubelagt ämne, men hon drevs av sitt starka sociala patos. Tillsammans med 
professor Ingemar Hedenius och kyrkoherden samt riksdagsmannen Mårten Werner tog hon 
1973 initiativ till organisationen Rätten till vår död (nuvarande Rätten till en Värdig Död, 
RTVD). Detta blev startpunkt för en lång och hätsk debatt om dödshjälp. Berit Hedeby 
publicerade sin uppfattning i bokform Ja till dödshjälp, 1978, och Mitt liv är mitt!, 1980. Efter
nio års arbete avgick Berit Hedeby som ordförande för riksföreningen och som tack för sina 
insatser valdes hon 1982 till den första hedersledamoten i föreningen.
Föreningen kommer att uppmärksamma 50 års-jubileet på något sätt. Alla förslag hur detta 
skall utformas är välkomna.
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