Oslo, 26.10.2017

Innspill til Familie- og kulturkomiteen, Prop. 1S 2018
Sex og Politikk ber komiteen om å inkludere satsningen på helhetlig seksualitetsundervisning som
forebyggende tiltak knyttet til kapittel; 840 Tiltak mot vald og overgrep og kapittel 871 Likestilling
og ikkje-diskriminering.

Begrunnelse
Sex og Politikk er glade for at vold og overgrep i nære relasjoner settes tydelig på den politiske
dagsorden som et alvorlig samfunns og folkehelseproblem, også i Norge. Handlingsplan mot vold i
nære relasjoner 2014-2017 – Et liv uten vold er et viktig verktøy i dette arbeidet.
Sex og Politikk er spesielt opptatt av det forebyggende aspektet i denne sammenhengen, og vil
fremheve god, dialogbasert, helhetlig og alderstilpasset seksualitetsundervisning som et egnet
verktøy til å jobbe med dette. Vårt undervisningsmateriell, kjent som Uke 6, legger opp til å gi barn
og unge øving i å kjenne på egne og andres grenser, få handlingskompetanse, reflektere i plenum, og
med en normkritisk tilnærming. Opplegget er gratis og elektronisk og egnet og tilgjengelig for alle
som samtaler med barn og unge om kropp, følelser, seksualitet og grenser. Undersøkelser viser at
undervisere setter pris på et verktøy som de kan bruke i samtale med ungdom. Forebygging av vold
og overgrep og bevisstgjøring om ikke-diskriminering må starte i ung alder, slik at det kan bygges et
godt grunnlag for trygghet og bevissthet rundt egne og andres grenser. God seksualitetsundervisning
i skole og barnehage er også et viktig bidrag til et inkluderende læringsmiljø, trygghet rundt identitet,
seksualitet og ikke-diskriminering.
Vi ber derfor om at komiteen fremhever seksualitetsundervisning som et viktig volds- og
overgrepsforebyggende tiltak, og at det prioriteres midler til dette under kapittel 840 (Tiltak mot vald
og overgrep). Vi ber i tillegg komiteen understreke viktigheten av helhetlig og normkritisk
seksualitetsundervisning som del av langsiktig, holdningsskapende og forebyggende arbeid for
likestilling og ikke-diskriminering, under kapittel 871 (Likestilling og ikkje-diskriminering).
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