Redovisning av projektet
”fråga Olle” med Olle Waller
Kvällen startade med att vi i personalgruppen tillsammans med Bonza Ungdomsförening
mysade till lokalen med levande ljus och ner dämpande belysning. Vid borden satt
ungdomar avslappnat och skrev ner sex och samlevnads frågor på små lappar som de sedan
lade i frågelådan! Olle dök upp strax innan kl. 19 som lovat. Märktes tydligt att ungdomarna
blev reserverade i förtjusning, en kändis var närvarande i Bonzas lokaler. Härlig som bara
Olle kan vara, tog han direkt kommandot och ledde hela besöket med skratt och intressanta
ämnen som fick ungdomarna att hoppa till då och då. Olle is the King, hördes det, ibland de
trång paxade sofforna. Vi som jobbade under kvällen såg till att live streama delar av
föreläsningen på facebook så att även de ungdomar som fick förhinder kunde se vad som
pågick.
Föreläsningen startade med att Olle berättade om sig själv och vad han arbetar med och hur
länge. Sedan fick samtalsämnet på ett mycket naturligt sätt en ny riktning till djurriket,
närmare bestämt fåglar och parningsläten. Jag citerar ”duvor, ja dom pippar året om”.
Vidare informerades det även om hur framtidsprognoser ser ut bland könssjukdomar och att
vissa forskare menar på att en del könssjukdomar kommer att bli resistenta inom en 7 år
period. ”Använd kondom”. Efter ungefär 1 timmes hypnotiskt lärande om allt mellan
könssjukdomar, sexlekar, sexleksaker, kroppen anatomi, fetischer, analsex, g-punkter etc.
utsåg Olle en ”programledare” som han själv så fint angav. Programledarens funktion var att
sitta bredvid Olle och läsa frågorna som alla hade skrivit. Till min förvåning så höll frågorna
en väldigt hög standard. Olle besvarade glatt alla frågor och föreläsningen avslutades med
stora applåder och en massa selfies med ”the King him self”. Mycket lyckad föreläsning!
Olle stannade även kvar en stund och minglade runt med ungdomarna. Med stor sannolikhet
fick Olle besvara några privata frågor.
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Uppskattningsvis antal deltagande under föreläsningen uppgick till ca: 30-40
ungdomar som kom och gick.
Besöksantalet under hela kvällen uppgick till ca: 50-60 ungdomar.
Föreläsningen varade i 2 timmar.
Projektet uppfyllde sina mål och syften

