
  

JOIN 
FAIR 
SEX.
[Fair Sex] is sex on equal terms and
with mutual respect in all situations.
Sex tra!cking is the opposite of fair 
sex and a human rights violation. 

 For Fair Sex
-Bli medlem och stöd arbetet mot 
tra∞cking
  
Vad är RealStars
RealStars är en ideell organisation. RealStars vill inspirera alla a! verka för Frihet och Fair Sex 
och därmed främja e! socialt hållbart samhälle fri! från trafficking. 

Hur arbetar vi?
Vi arbetar förebyggande genom kampanjer och opinionsbildning. Vi samarbetar med parters inom 
näringslivet, skolor och konstnärliga verksamheter. Vi skapar möjligheter för en bred allmänhet a! 
vara delaktiga och involverar dem i arbetet för a! göra skillnad. 

Under ledstjärnan Fair  Sex sä!er RealStars ljus på människohandeln i Europa. Realstars gör det 
möjligt för alla a! vara med och verka för förändring här och nu! Vår förebyggande verksamhet når 
många målgrupper, båda här i Sverige och även beslutsta!are på EU-nivå. RealStars kanaliserar 
den starka opinion som finns för e! Europa fri! från trafficking  med målet a! exportera den så 
kallade ”svenska innovationen”. Sexköpslagen har visat sig vara e! effektivt medel mot trafficking. 
Genom konkreta kampanjer kan vi göra skillnad!

Medlemskap i RealStars innebär a!:

o Du stödjer det förebyggande arbetet mot trafficking här i Sverige och i andra Europeiska länder. 

o  Du ställer dig bakom FN:s deklaration för mänskliga rä!igheter och tar  ställning för den  
individens okränkbarhet.

o  Du ställer dig bakom sex på lika villkor - Fair Sex

o  Du verkar för förändring – här och nu.

o  Du har möjlighet a! påverka och delta i Realstars årsstämma

 För a! bli medlem betalar du en medlemsavgi% på 106 kronor till Bankgiro: 754-0578. Märk 
”Medlemskap” och di! namn. Skicka också e-mail med namn, adress och vilket kommun du bor i 
och berä!a a! du blir medlem. Du kan även bidra med en större summa för di! medlemskap, 
extra bidrag är alltid välkommna hos en ideell organisation med knappa medel! Pengarna går till 
aktiviteter för a! motverka e%erfrågan och därmed skydda offren genom påverka EU a! stärka 
förebyggande arbetet. 


