
Kampanjavideolla kirmaa kirjo kansainvälisiä tähtiä, kuten suositussa SKAM-sarjassa Nooraa näyttelevä Josefine Pettersen. Norjalaisen 
Josefinen lisäksi videolla vilahtaa myös suomalainen suosittu komediaryhmä Justimus. Muita videolla nähtäviä tähtiä ovat mm. 
ruotsalainen laulaja Peg Parnevik, ruotsalainen valokuvaaja ja malli Arvida Byström sekä tanskalainen twerkkaaja Twerk Queen Louise.

Kaikissa Pohjoismaissa näkyvän #dearcondom-kampanjan tavoitteena on kaataa kondomin käyttöön liittyviä ennakkoluuloja 
epämukavuudesta ja hankaluudesta. Kampanjan pääsanomana on, että kondomin käyttö tuo vapauden, kun seksin aikana ei tarvitse olla 
huolissaan seuraamuksista – jälkiehkäisystä tai sukupuolitaudeista. Näin omasta seksuaalisesta vapaudestaan voi nauttia täysillä.

Suomessa omat rakkaudentunnustuksensa kondomille ovat antaneet myös Elias Gould, Pastori Pike sekä Kauriinmetsästäjät,  
joiden videot julkaistaan RFSUn sosiaalisen median kanavissa viikon mittaan.

Vain noin puolet suomalaisista tarttuu kondomiin tosipaikan tullen
Kampanjan taustalla on pysäyttävä RFSUn Kondomittari-tutkimus pohjoismaalaisten kondomin käytöstä. Tutkimuksen mukaan 
Suomessa kondomia käytetään Pohjoismaista ahkerimmin, mutta meilläkin vain 29 prosenttia, eli reilu neljännes, valitsee kondomin 
suojakseen seksissä. Muissa Pohjoismaissa kondomin käyttö on vieläkin vähäisempää. Ruotsissa kondomia kertoo käyttävänsä vain 23 
prosenttia vastaajista. Tanskassa vastaava luku on 21. Norjalaiset puolestaan käyttävät kondomia vähiten, siellä luku on vain 20 
prosenttia.

Eniten kondomia käyttävät nuoret aikuiset. Suomalaisista 21–35-vuotiaista 39 prosenttia käyttää yleensä kondomia seksin aikana, mutta silti 
vain 58 prosenttia nuorista aikuisista kertoi käyttäneensä kondomia harrastaessaan seksiä viimeksi uuden kumppanin kanssa. Tutkimuksen 
mukaan keskimäärin vain puolet suomalaisista käyttää kondomia uuden kumppanin kanssa. 

Suomen RFSU Oy:n toimitusjohtaja Katariina Kurikka haluaa muuttaa kondomin käyttöön liittyviä mielikuvia. 

”Halusimme tehdä lyhytelokuvasta mahdollisimman realistisen ja samaistuttavan. Kondomin ehdottamisen ja läsnäolon pitäisi tuntua 
maailman luonnollisimmilta asialta, eikä suinkaan jotenkin nololta. Tavoitteenamme on, että yhä useampi käyttäisi kondomia uuden 
kumppanin kanssa. Kondomi onkin enemmän seksistä nauttimisen mahdollistava tekijä kuin rajoittava”, Katariina Kurikka summaa. 

Lyhytelokuvan Suomen ensi-ilta on Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaalin yhteydessä (Teurastamo Pop Up,  
ulkoilmanäytös 7.9.2018 klo 19). Verkossa elokuvan pääsee näkemään kokonaisuudessaan 3.9.2018 alkaen.

Kampanjan verkkosivuille on koottu vaikuttajien kertomuksia kondominkäytöstä ja siihen liittyvistä uskomuksista.  
Katso video osoitteessa www.dearcondom.org
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RFSU julkistaa tänään kansainvälisesti palkitun ruotsalaisohjaaja Joanna Nordahlin 
ohjaaman lyhytelokuvan, jossa joukko pohjoismaisia tähtiä tunnustaa rakkautensa 
kondomin käytölle. Kampanjan tavoite on ravistella kondomiin liittyviä ennakkoluuloja 
ja tehdä siitä kaikille luontevan rutiinin. RFSU:n tutkimuksen* mukaan vain 58 
prosenttia suomalaisnuorista käyttää kondomia yhdynnässä uuden kumppanin kanssa.

Suomen RFSU Oy vastaa RFSU -tuotteiden maahantuonnista ja markkinoinnista Suomessa. RFSU on markkinajohtaja kondomikaupassa 
kaikissa Pohjoismaissa, ja sen tuotemerkkeihin kuuluvat mm. Magic, Näkken ja Sultan. RFSU -tuotteista saaduilla tuotoilla mahdollistetaan 
järjestön tekemää kansainvälistä työtä seksuaalioikeuksien edistämiseksi. Suomen RFSU Oy tukee myös seksuaalikasvatusta Suomessa.

*Kondomittari 2016 on RFSU:n teettämä, toistuvasti toteutettava tutkimus pohjoismaalaisten seksi- ja kondomitottumuksista. Se julkaistiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2009. Kondomittari 2016 perustuu tilastollisesti merkitsevään tutkimukseen, jonka toteutti tutkimusyritys NORM (NORM Research & Consulting AB) 
RFSU:n toimeksiannosta tammikuussa 2016. Tutkimus toteutettiin verkossa niin sanottuna access panel -tutkimuksena, ja siihen osallistui yhteensä
4 260 henkilöä. Vastaajien otanta rajattiin Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa asuviin 15–65-vuotiaisiin henkilöihin, jotka olivat harrastaneet seksiä vähin-
tään yhden kerran. Tutkimus on valtakunnallisesti kattava, ja se edustaa kunkin kohderyhmän keskimääräistä väestöä. Analyysien mahdollistamiseksi vastaajilta 
kysyttiin taustamuuttujia, kuten ikää, sukupuolta, siviilisäätyä, asuintilannetta ja tietoja kondomin käytöstä. 




