Borte bra – hjemme kan regjeringen bli bedre!
Internasjonal satsing på seksuell og reproduktiv helse er tydelig i budsjettet for 2018. I Norge skulle
Sex og Politikk ønske regjeringen var like tydelige, særlig på behovet for helhetlig
seksualitetsundervisning.
Sex og Politikk er glad for at helse og utdanning er vinnerne i årets utviklingsbudsjett med en
bevilgning på til sammen 7,7 milliarder kroner, hvorav 180 millioner går til seksuell og reproduktiv
helse, kvinners helse og abort. «Seksuell og reproduktiv helse, tilgang til trygge og lovlige aborter og
kvinners, jenters og alles muligheter til å bestemme over egen kropp er av de viktigste
forutsetningene for å sikre menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse, inkludert å oppnå
grunnleggende rettigheter til bl.a. helse, skole og deltagelse for alle. Det er viktig at Norge er en stor
bidragsyter for å motvirke noen av de negative konsekvensene vi kommer til å se etter innføringen av
Trumps munnkurvregel», sier daglig leder Tor-Hugne Olsen. Økningen var varslet av regjeringen
under Family Planning 2020 konferansen i London den 11. juli i år og er spesielt viktig framover når
konsekvensene av den amerikanske politikken blir klarere.
En tilsvarende satsing ser man ikke i den humanitære innsatsen, som også er historisk høy.
Humanitære intervensjoner overser ofte behovet for tilgang til seksuelle og reproduktive
helsetjenester. «Norge bør være et foregangsland innen humanitære operasjoner med et slikt
historisk høyt nivå. Vi forventer til at den nye humanitære strategien som regjeringen har varslet skal
synliggjøre dette ved å ta opp i seg behovet for tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
også i humanitære kriser», sier Olsen.
På hjemmebane savner Sex og Politikk synlig og eksplisitt satsning på helhetlig
seksualitetsundervisning i skole og helsevesen. «Vi hadde håpet den nye strategien for seksuell helse
– «Snakk om det» - ville bane vei for økte rammer for dette arbeidet.», sier en skuffet Olsen.
Budsjettposten under Helse og Omsorgsdepartementet (Kap 762-Post 73) som har vært bærebjelken
i utviklingen av vårt og andres arbeid med seksuell helse gjennom forebygging og
seksualitetsundervisning synes å svekkes. «Dette budsjettet legger mer opp til hvisking i krokene enn
de gode, høylytte og trygge samtalene». Sex og Politikk kan heller ikke se at
Kunnskapsdepartementet får økte ressurser til innsats på dette feltet. Uke 6 benyttes i dag av en av
tre norske skoler. Vi synes alle lærere, helsesøstre, barn og unge, fortjener gode, deltakende,
normkritiske og alderstilpassede verktøy for å lære, og snakke om hvordan man får god seksuell
helse, og ønsker oss et større samarbeid sektorene imellom for å få til dette. Diskusjonen som har
vært det siste året rundt utfordringene en har på dette feltet og regjeringas respons gjør at vi hadde
forventet mer i budsjettet. Her har Stortingets helse og utdanningskommiteer en jobb å gjøre.
Ta kontakt med daglig leder, Tor-Hugne Olsen for videre kommentarer, torhugne@sexogpolitikk.no
telefon 488 42 771.
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