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Til Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein 
Kopi; Seniorrådgiver Ingrid Hordvei Dana     Oslo 29.10.19 
 
 

Innspill fra det nasjonale og det internasjonale SRHR-nettverket i Norge, til Nairobi Summit 

2019 

Som en forberedelse til Nairobi Summit har det nasjonale og det internasjonale SRHR-nettverket i 

Norge, utarbeidet et innspill til hva vi mener vil være viktig for Norge å fremme som forpliktelser på 

høynivåmøtet. To sivilsamfunnsorganisasjoner fra de to nettverkene vil være tilstede i Nairobi, 

FOKUS og Sex og Politikk. Sex og Politikk vil også presentere egne forpliktelser på høynivåmøtet.  

En av intensjonene for Nairobi Summit har vært å skape et forum hvor befolkning og utvikling, og 

ikke minst seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, kan settes på agendaen og fremmes, uten at 

det skal fremforhandles et dokument som krever konsensus. Vi vet at SRHR møter motstand, men 

det er også et faktum at mye positivt skjer på landnivå og vi ser en økende oppslutning også innen 

FN. Slik som var tilfelle under høynivåmøtet på Universal Health Coverage i september, der 58 stater 

stilte seg bak en felles uttalelse om viktigheten av SRHR.  

Vi er glad for at Utviklingsministeren har prioritert å delta, og vi ser fram til å bruke Nairobi Summit 

som en viktig anledning til å styrke felles innsats for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for 

alle i Norge og internasjonalt.  

 

Seksualitetsundervisning  

De to nettverkene jobber med en bred SRHR-agenda og det er mye som kunne vært løftet frem som 

viktig i anledning høynivåmøtet. Vi vil likevel fremheve kun et område som er særlig viktig for å 

styrke realiseringen av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både i Norge og internasjonalt – 

seksualitetsundervisning.  

Seksualitetsundervisning har bred politisk og faglig støtte i Norges nasjonale og internasjonale 

politikk. Det er også et område som vi i SRHR-nettverkene jobber tett med på ulike måter. Vi har 

gode erfaringer fra Norge å bygge på, samtidig som undersøkelser viser at elever og lærere ønsker 

bedre undervisning og støtte. Internasjonalt har Norge løftet seksualitetsundervisning i 

forhandlinger. Samtidig ser vi at det er utfordrende å implementere gode program på landnivå og få 

skoler og lærere til å prioritere temaet. 

Vi mener at god og helhetlig seksualitetsundervisning er viktig for å gi barn og unge et godt forhold til 

egen kropp, seksualitet og seksuelle helse. Seksualitetsundervisning kan bidra til å forebygge 

uplanlagte svangerskap og abort, styrke likestilling, motvirke barneekteskap og gi kontroll over egen 

kropp, og til å skape inkluderende læringsmiljø. God seksualitetsundervisning må inkludere den 

brede SRHR-agendaen og vil bidra til å synliggjøre barn og unges behov for og rett til helsetjenester. 

Vi mener at undervisning om seksualitet må: 

● Være alderstilpasset og starte tidlig. 
● Ha et helsefremmende fokus, ikke kun forebyggende. 
● Være inkluderende og tilgjengelig for alle, og gjenspeile mangfoldet i samfunnet med 

tanke på kjønn, kjønnskarakteristika, seksuell orientering, funksjonsvariasjon og etnisitet. 



2 
 

● Være aktuell, relevant og oppdatert, og følge eventuelle samfunnsendringer knyttet til 
seksualitet og seksuell helse. 

● Bygge på innsats og dialog mellom skolen og helsetjenesten. 

Alle som underviser om seksualitet må ha god kunnskap om temaet og de må ha kompetanse i 
hvordan de skal undervise barn og unge om temaet. Denne kunnskapen og kompetansen må 
undervisere få gjennom sin grunn- og/eller videreutdanning. 

God seksualitetsundervisning er et arbeid som krever at ulike aktører bidrar; både multilaterale, 

myndigheter og sivilsamfunn. Det krever aktører som kan inkludere barn og unges perspektiv og som 

kan være pådrivere for god implementering. Det er også avgjørende å tilby helhetlig 

seksualitetsundervisning utenfor skolen, ettersom seksualitetsundervisning fortsatt er ulovlig i 

mange land, eller myndighetene legger begrensninger på hva undervisningen skal inneholde. I tillegg 

er dette viktig for å nå barn og ungdom som av ulike grunner ikke går på skolen, og som av den grunn 

ofte er ekstra sårbare. 

 

De to SRHR-nettverkene foreslår at Norge inkluderer; en styrket innsats for 

seksualitetsundervisning i Norge og internasjonalt i sine forpliktelser under Nairobi Summit, og 

understreker behovet for at seksualitetsundervisning må kobles med god tilgang til relevante 

helsetjenester for barn og unge.  

 

Vi ser fram til videre samarbeid om arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter nasjonalt 

og internasjonalt.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Det nasjonale SRHR-nettverket og det internasjonale SRHR-nettverket i Norge  

 

For det nasjonale SRHR-nettverket stiller følgende organisasjoner seg bak: Sex og Samfunn, Reform 

– ressurssenter for menn, Unge funksjonshemmede, SMISO Oslo, Amnesty International Norway, 

Norsk forening for klinisk sexologi, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, Likestillingssenteret, 

Minotenk, Sex og Politikk.   

Nasjonalt SRHR-nettverk skal samle aktører som jobber innenfor feltet seksuell og reproduktiv helse 

og rettigheter, og sikre samordning mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og 

reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av 

alder, kjønn, geografi, eller andre sosiale forhold eller faktorer. Nettverket skal være et forum som 

kan bidra til en sterkere stemme og større påvirkningskraft i det nasjonale arbeidet med SRHR. 

Nettverket skal fungere som et møtepunkt mellom relevante aktører og myndigheter og bygge på 

gjensidig samarbeid mellom aktørene. Nasjonalt SRHR-nettverk består av over 120 medlemmer fra 

hele landet. Sex og samfunn koordinerer nettverket, og kan kontaktes 

på anneli@sexogsamfunn.no, tlf. 22 99 39 00/92 08 40 27. Se også www.srhr.no.  

 

mailto:anneli@sexogsamfunn.no,
http://www.srhr.no/
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Det internasjonale SRHR-nettverket, i Norge, har som formål å fremme seksuell og reproduktiv helse 

og rettigheter med et entydig fokus på globale utfordringer. SRHR-nettverket er et åpent nettverk og 

består av organisasjoner og personer som enten i kraft av sin faglige stilling i akademia, frivillige- og 

humanitære organisasjoner, eller i kraft av sin personlige kunnskap og kompetanse om globale 

utfordringer knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, aktivt kan bidra til å fremme en 

global rettighetsbasert tilnærming til seksuell og reproduktiv helse. Sex og Politikk er koordinator for 

det internasjonale SRHR-nettverket, og kan kontaktes på kjersti@sexogpolitikk.no 22 11 55 13 / 91 

73 35 74 

 

mailto:kjersti@sexogpolitikk.no

