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Innspill fra SRHR-nettverket i forbindelse med Budsjettkonferansen 2017
Etter USA sin gjeninnføring av den såkalte «munnkurvregelen», The Mexico City Policy, har Norge
tatt ansvar og bidratt inn i et fornyet politisk og økonomisk bidrag til arbeidet for seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter internasjonalt. Under She Decides konferansen i Brussel
understreket Barne- og likestillingsminister Solveig Horne at kvinners rett til å ha kontroll over egen
kropp og ta avgjørelser om egen sexualitet er avgjørende for god helse, likestilling,
fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. SRHR-nettverket er glad for dette tydelige budskapet.
Norge bevilget 85 millioner kroner for å styrke arbeidet for tilgang til prevensjonsmidler og trygg og
lovlig abort som del av She Decides initiativet. Dette er et viktig bidrag, men samtidig en lite dråpe i
havet sammenlignet med det store gapet som «munnkurvregelen» forårsaker og de forpliktelsene
verden har tatt på seg i de nye bærekraftsmålene.
Vi vet av erfaring fra tidligere perioder hvor regelen har vært i bruk, at den vil få store negative
konsekvenser når det gjelder kvinners rettigheter, tilgang til helseinformasjon, behandling og særlig
tilgang til prevensjonsmidler og trygg abort. Overalt i verden vil det først og fremst være unge og
fattige kvinner som rammes av «munnkurvregelen», og som risikerer alvorlige helseskader og død.
Framgangen verden de siste årene har sett med nedgang i mødre- og barnedødelighet står i fare for å
stoppe opp. Gode resultater oppnådd etter lang innsats for å styrke disse grunnleggende
rettighetene som Norge har vært med å fremme, settes nå på spill.
Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken «Frihet,
makt og muligheter» er viktig for det videre arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
For å sikre en god implementering og dokumentasjon av resultater vil en følgeforskning være et godt
redskap. Dette har vært gjennomført på foregående handlingsplaner mot tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse og vil videreføres i den nye, «Retten til å bestemme over eget liv", noe som kom
fram under lanseringen 8. mars i år.
Globalt er Norges rolle som forkjemper for disse rettighetene svært viktig, da de er under økende
press internasjonalt. Sammen med et lite knippe likesinnede land har Norge vært en viktig
bidragsyter til å styrke tjenesteleveranser, pådriverarbeid og kartlegging av seksuell og reproduktiv
helsetjenester og rettigheter. Likevel ble støtten til sentrale SRHR aktører redusert med 60 millioner
nok fra 2013 til 20161.
Statsbudsjettet 2018 er en unik mulighet til å vise at Norge er en ledende aktør for seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter, både gjennom politikk og økonomiske prioriteringer.
 Vi ber regjeringen øke støtten til SRHR i 2018 budsjettet med friske midler.
Dette bør være bevilgninger som strekker seg over flere år, for å sikre gode resultat.
Innsatsen må økes i multinasjonale kanaler, til internasjonale organisasjoner og i
sivilsamfunnskanaler.
 Vi ber regjeringen legge inn en følgeforskning som oppfølging av handlingsplanen.
 Vi ber regjeringen bruke sin innflytelse i strategisk viktige styrer, posisjoner og fora til å løfte
og vektlegge SRHR og retten til trygg og lovlig abort, og jobbe tett sammen med andre land
for å løfte det økonomiske og politiske arbeidet for SRHR.
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Tall er basert på Norads statistikk portal.

Med vennlig hilsen,

Sex og Politikk på vegne av SRHR-nettverket

Dette innspillet er utarbeidet innen nettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
(SRHR). SRHR-nettverket har som formål å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
Nettverket har 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.

