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Lederen har ordet
Endring er et sentralt ord for Sex og Politikk i 2015. Vår daglige leder gjennom mange år, Solveig
Hokstad sluttet i jobben. Solveig har virkelig bygget opp Sex og Politikk til å være den organisasjonen
den er i dag, og jeg vil på vegne av styret takke Solveig for den store innsatsen hun har lagt ned for
foreningen. Å skifte daglig leder er et kritisk punkt i enhver organisasjon, og vi har funnet en god
arvtager i Tor-Hugne Olsen som allerede er godt i gang med å sette sitt preg på foreningens arbeid.
Styrke er et annet ord som oppsummerer 2015 godt. Vi har virkelig vist hva som bor i foreningen når
det gjelder å levere konferanser og undervisningsopplegg av høy kvalitet. I løpet av noen få hektiske
høstuker var vi vertskap både for erfaringskonferansen på seksualundervisning og for den
internasjonale EuroNGOs-konferansen. Uke 6 fortsetter å være det ledende opplegget for
seksualundervisning i Norge, i 2015 med mer enn 90.000 deltakere.
Internasjonalt er et ord som blir stadig viktigere for Sex og Politikk. Vi spiller en sentral rolle i våre
paraplyer som IPPF og EPF, og vi jobber målrettet gjennom ulike nettverk opp mot FN-prosesser. I
2015 landet verden de bærekraftige utviklingsmålene, og vi kommer til å følge implementeringsfasen
tett og sørge for at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter får den plassen det fortjener. Et annet
arbeid som startet i 2015 er tettere samarbeid med våre søsterorganisasjoner i de landene som er
fokusland i norsk utviklingspolitikk. Ambisjonen er at vi skal ha konkrete prosjekt på plass i løpet av
kort tid.
På vegne av styret vil jeg takke våre ansatte for å ha stått på i et intensivt år for foreningen, og våre
samarbeidspartnere for god støtte og godt samarbeid i 2015.

Johannes Rindal
Styreleder
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OM OSS
3
Sex og Politikk arbeider for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vi vil at
alle mennesker skal gis tilgang til helsetjenester og rettigheter uavhengig av deres kjønn, økonomiske,
sosiale og geografiske posisjon. Foreningen arbeider for tilgang til kunnskap om seksualitet, seksuelle
rettigheter og prevensjon med spesielt fokus på ungdom og grupper som er spesielt sårbare, og skal
gjennom informasjon, støtte og tjenester ivareta personer og miljøer som har behov som ikke er
ivaretatt. Vårt formål er å bevare og beskytte de rettighetene vi har, og kjempe for å utvikle og styrke
seksuelle og reproduktive rettigheter både nasjonalt og internasjonalt.
Sex og Politikk er livssyn – og politisk uavhengig, og består av tilsluttede foreninger, organisasjoner,
institusjoner og enkeltmedlemmer.
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1. SEKSUALITETSUNDERVISNING
Seksualitetsundervisning har alltid vært sentralt i Sex og Politikks arbeid. I 2011 startet vi prosjektet
«Uke 6» hvor vi har produsert undervisningsmateriell for grunnskolen.
Siden vi startet Uke 6 kampanjen i 2011 har antall undervisere og elever som har mottatt
undervisningsmateriellet slått rekorder hele tiden. Dette er gode nyheter i arbeidet for å styrke barn og
unges evne til å ta gode valg knyttet til trivsel, rettigheter, relasjoner, seksualitet og helse.
Undervisningsmateriellet «Uke 6» bygger på materiellet til vår søsterorganisasjon Sex og Samfund i
Danmark. Temamaterialet er tilpasset norsk undervisning og knyttet direkte opp mot mål i de norske
læreplanene. Hele materiellet er kvalitetssikret av fagpersoner i og tilknyttet Sex og Politikk.
Materiellet er direkte knyttet til kompetansemål i blant annet norsk, KRLE, naturfag og samfunnsfag
og til det generelle læreplanverket. I tillegg kan det brukes i arbeid med elevenes psykososiale
læringsmiljø.

Navnebytte
Kampanjen Uke Sex ble i 2015 omdøpt til Uke 6. Begrunnelsen for dette var at vi i 2015 utvidet
kampanjen til å gjelde lavere klassetrinn inkludert 1.-3. klasse og vi mente at navneendringen kunne
forenkle kommunikasjonen om kampanjen til skolene og det allmenne publikum.

Kampanjen Uke 6 i 2015
I 2015 var temaet for årets kampanje ”Familier” med mål om å sette søkelys på mangfoldet av familieformer som eksisterer. Familie kan være så mangt, og familie som begrep endrer seg med tid og sted.
Noe overraskende førte årets tema til mye mediedekning, og Sex og Politikk nådde til og med NRK
Dagsrevyen 3. februar! Innslaget kan ses her og en oversikt over øvrige medieoppslag finner du her på
våre nettsider.
Nytt for kampanjen 2015 var at målgruppen ble utvidet og at inndelingen av grunn- og temamateriellet
ble endret. Gjennom året har vi levert ett grunnmateriell til 4.-7. trinn og ett grunnmateriell til 8.-10.
trinn. I tillegg kommer temamateriellet «Familie» til begge aldersgruppene. Totalt 1159 undervisere,
hvorav 973 er lærere i grunnskolen oppga per 31.12.2015 at de skulle bruke materiellet i undervisning
av 92087 elever. 920 skoler og 197 videregående skoler var påmeldt Uke 6 i 2015.
Informasjon om kampanjen Uke 6 finner du på nettsiden uke6.no
Hvert år gjennomfører vi en intern spørreundersøkelse blant alle som bestiller pakken som lærere i
grunnskolen. Undersøkelsen ble besvart av 175 respondenter. 85 prosent av respondentene var lærere
og 11 prosent var helsesøstre. Besvarelsene kom fra alle landets fylker. Tilbakemeldingene fra årets
kampanje var positive og lærerne er fornøyde med materiellet. Den eneste negative tilbakemelding på
spørreundersøkelsen var at materialet ble sendt ut for sent.
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I forbindelse med kampanjeuken arrangerte Sex og Politikk seksualundervisning og debatt på
Høgskolen i Oslo og Akershus. Blant de inviterte var ungdomspolitikere, framtidige lærere, helsesøstre,
jordmødre, vernepleiere og andre studenter. De fremmøtte fikk først seksualundervisning fra årets
materiell, og etterpå ble det en god diskusjon om dagens seksualundervisning i norske skoler.

Kurs i seksualitetsundervisning for helsesøstre og andre fagfolk i Norge
I 2015 startet vi med kurs i seksualitetsundervisning for lærere, helsesøstre, barnevernsansatte og andre
fagfolk. Kursenes tema er hvordan en som underviser kan forbedre seksualitetsundervisningen til barn
og unge, med en presentasjon av vårt materiell til videregåendeskole «Mine og dine grenser» og Uke 6
materiellet. I 2015 ble det holdt kurs i Bergen, Elverum og Hamar. Tilbakemeldingene fra deltakerne
var positive og understreker behovet for slike kurs. En av deltakerne fra Bergen skrev i sin evaluering
«Dette ser veldig bra ut! Dette burde være påbudt på nasjonalt nivå»!
Vi takker alle som deltok på kursene, og for alle de konstruktive tilbakemeldingene.

Kampanjen Uke 6 – 6 års jubileum i 2016
I 2015 har Sex og Politikk arbeidet for å sikre Uke 6 kampanjen 2016. I 2015 hadde vi som ambisjon å
utvikle et nytt temamateriell om helse og trivsel. På grunn av avslag i søknad om støtte til dette temaet
ble dette lagt på is. På grunn av svært usikker økonomisk situasjon for kampanjen, ble antall ansatte som
arbeidet med dette redusert, og foreningen måtte planlegge gjennomføringen av kampanjen 2016 med
utgangspunkt i en krevende driftsituasjon. Til tross for dette klarte vi å videreutvikle, oppdatere og
utvikle undervisningsmateriell til hele grunnskolen fra 1 – 10 klasse. Takket være vårt samarbeid med
Helsedirektoratet ble Uke 6 utvidet med materiell til 1.-3. trinn. Vi er veldig stolte over at vi nå vil kunne
tilby et alderstilpasset undervisningsmateriell til de yngste elevene. Materiellet skal støtte underviserne
i å ha viktige samtaler med elevene om følelser, kroppen, vennskap og trivsel. Det overordnede målet
med undervisningen er å fremme helse og trivsel, samt forebygge mobbing, diskriminering og
krenkelser. En viktig del av dette er å styrke elevenes evne til å legge merke til og gi uttrykk for «ja- og
nei-følelser» og kunne lese og vise respekt for andres grenser. Det er dette seksualitetsundervisningen
handler om i de yngste klassene.
Når Uke 6 2016 lanseres i februar har kampanjen 6-årsjubileum. Kampanjen for skoleåret 2015/2016
omfatter for første gang samtlige klassetrinn i grunnskolen. I anledning 6-årsjubileet tilbyr vi en
jubileumspakke som inneholder fem ulike temamateriell:
o

Familier (4.-7. trinn og 8.-10. trinn)

o

Mine og dine grenser (7.-8. trinn og 9.-10. trinn)

o

Å være seg selv (7.-8. trinn og 9.-10. trinn)

o

Din kropp - ditt liv - ditt valg (7.-8. trinn og 9.-10. trinn)

o

Kjønn – betyr det noe? (7.-8. trinn og 9.-10. trinn)
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Visjon 2030
I 2014 startet regjeringen en idédugnad for å identifisere innovative løsninger for å nå FNs kommende
bærekraftige utviklingsmål som omhandler helse og utdanning. Sex og Politikk spilte inn Uke 6kampanjen etter en invitasjon til å bidra med innovative løsninger for å oppnå nye utviklingsmål på
helse og utdanning. Bidraget ble valgt ut som et av 29 bidrag som dannet grunnlag for arbeidsgruppene.
Det

er

Regjeringen,

ved

Utenriksdepartementet,

Helse-

og

omsorgsdepartementet

og

Kunnskapsdepartementet som står bak «Visjon 2030».

Visjon 2030-konferansen 2015 ble arrangert 2.-3. mars i Trondheim. Konferansen samlet deltakere fra
akademia, næringsliv, sivilt samfunn, myndigheter og media. Sex og Politikk deltok på konferansen for
å presentere Uke 6 sammen med de andre 28 bidragene valgt ut under idedugnaden. Konferansen
fokuserte på nytenkning rundt helse og utdanning for å nå det ambisiøse målet om å utrydde fattigdom
i verden innen 2030. I åpningstalen annonserte utenriksminister Børge Brende en ny
finansieringsmekanisme for innovasjon, med mål om å redusere fattigdom i verden. Du kan lese mer
om «Visjon-2030» og vårt bidrag her.

Uke 6 på Kypros
I kapitel 4 kan du lese om ”I`M SET – bilateralt prosjekt og EØS samarbeid”.
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Erfaringskonferanse om seksualundervisning i Norge
Den 26. - 27. oktober arrangerte Sex og Politikk en konferanse om seksualitetsundervisning i
grunnskolen i Norge. Konferansen ble organisert i samarbeid med Helsedirektoratet for å gi innspill til
den nye nasjonale strategien for seksuell helse. Arbeidet med strategien foregikk høsten 2015 og
forventes å ferdigstilles i løpet av 2016.
I dag oppfattes seksualitetsundervisning av mange i Norge som mangelfull. Konferansen ga en god
mulighet for få en oversikt over dagens seksualitetsundervisning i grunnskolen, samt å komme med
innspill til Helsedirektoratet for å bedre seksualitetsundervisning og underbygge dens plass i strategi for
seksuell helse. Konferansen bestod av en kombinasjon av innlegg, paneldiskusjoner, workshops og
diskusjoner.
De mest sentrale aktørene innenfor seksualitetsundervisning i Norge deltok på konferansen. Dette
inkluderte lærere, helsesøstre og organisasjoner som arbeider med seksualitetsundervisning og/eller
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Blant innlederne var det representanter fra Høyskolen i Oslo
og Akershus (HiOA), organisasjoner som Sex og Samfunn, Amathea, Nettverk: Funksjonshemmede,
Seksualitet og Samliv (NFSS), Skeiv Ungdom (Restart), Medisinernes Seksualopplysning (MSO), Sex
og Politikk (Uke 6), Landsgruppen av Helsesøstre med flere.
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Blant de internasjonale innleggene hadde vi FNs Befolkningsfond1 og den Europeiske ekspertgruppen
for seksualitetsundervisning i WHO, som presenterte internasjonale standarder for seksualundervisning.
I tillegg hadde vi to eksempler på «best practices» av seksualitetsundervisning fra Finland og Nederland.
Vi utarbeidet en oppsummeringsrapport fra konferansen som ble lansert i desember. Rapporten
inneholder blant annet foredragsnotater, et kort oppsummeringsnotat som danner grunnlaget for det
samlede innspillet til strategisk plan, samt det offisielle høringssvaret. Du kan laste ned rapporten i sin
helhet her.

2. INFORMASJONSAKTIVITET INTERNASJONALT
Norad informasjonsstøtte
Sex og Politikk mottar informasjonsstøtte fra Norad. Informasjonsstøtten gjør det mulig for oss å drive
informasjonsaktiviteter og kommunikasjonsarbeid om seksuell og reproduktiv helse og reproduktive
rettigheter (SRHR) i sør, inkludert arrangere to større arrangement per år. Informasjonsstøtten er
avgjørende for driften av vår hjemmeside, i tillegg til informasjonsaktiviteter og kampanjer på sosiale
medier. I april 2015 vedtok Stortinget at Norges bistand skal konsentreres og valgte 12 fokusland for
norsk bistand. Sex og Politikk startet derfor i tillegg til disse aktivitetene finansiert av NORAD en
møteserie om SRHR situasjonen i Norges nye fokusland for bistand. I 2015 gjennomførte Sex og
Politikk følgende aktiviteter:

Seminar om ungdommer med urfolksbakgrunn sin tilgang til SRHR
Den 28. september arrangerte vi et seminar om seksuelle minoriteter blant urfolk i Oslo.
Aktiviteten hadde som mål å samle LHBT aktivister med urfolksbakgrunn fra nord og sør, med håp
om å initiere videre nettverksbygging i krysningsfeltet LHBT rettigheter og urfolkstematikk.
Seminaret ble holdt på Litteraturhuset i samarbeid med LLH (Landsorganisasjonen for lesbiske,
homofile, bifile og transpersoner) og SNU (Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom). Under seminaret
ble erfaringer fra Namibia, Sápmi og Nicaragua presentert. Paneldeltakerne besto av Irene Garoës,
feminist, aktivist og prosjektassistent i WLC-Namibia (Women Leadership Centre); Stina Roos, nestleder i Queer Sámit og Eva Maria Fjellheim, programrådgiver i SAIH for Colombia og Nicaragua. Det
var et godt møte, med mange spørsmål og god dialog mellom innlederne og publikum. Innlederne var
enige om at det var behov og rom for skeive urfolksorganisasjoner, og understreket behovet for
forskning og samarbeid på tvers av urfolksgrupper. Innlederne var særlig opptatt av å dokumentere
historien, samt indentifisere og dokumentere forståelse og begreper for kjønn, kjønnsidentitet og
seksualitet i urfolksamfunn på verdensbasis.

1

United Nations Population Fund, UNFPA
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I tillegg til seminaret arrangerte Sex og Politikk eksterne møter mellom Irene Garoës og representanter
fra LLH, SAIH, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, Feministisk Initiativ, Kvinnefronten og
Utenriksdepartementet. Under møtene med sivilt samfunn ble det lagt vekt på arbeidet til WLCNamibia med urfolksgrupper og LHBT personer. Alle organisasjonene delte erfaringer og ideer, og
møtene bidro til å skape en plattform for forståelse, nye nettverk, og muligheter for videre
solidaritetsarbeid. Møtet med UD fokuserte særlig på utfordringene med lovverket, den såkalte
sodomiloven, hvor UD lovte å samarbeide om å påvirke lovverket i Namibia. Sex og Politikk vil følge
opp med UD, når Namibia kommer på agendaen i UPR prosessen i FN, og vil arbeide videre for å
påvirke norsk utenrikspolitikk for seksuelle rettigheter i Namibia.
Aktivitetens fokus er lite kjent og det er manglende informasjon og kunnskap om tema fra
forskningsinstitusjoner, i organisasjoner og urfolksgrupper generelt. Urfolksgrupper på tvers av
kontinentene har ingen eller få ressurser til å mobilisere nettverk, dette bidrar også til at LHBT
organisasjoner med urfolksbakgrunn er lite kjent. Aktiviteten er et steg i riktig retning for å mobilisere
slike nettverk. Det var stort engasjement og interesse fra norske organisasjoner for å bistå i dette
arbeidet. På bakgrunn av dette anser vi aktiviteten som vellykket, og takker alle som deltok på
seminaret og i møtene for deres interesse og engasjement.

Kampanjeuke #SRHRWEEK
Vi arrangerte en kampanjeuke og en ungdomskonferanse i
forbindelse med EuroNGOs konferansen, (se kapitel 4).
Kampanjen hadde som mål å opplyse om SRHR i de nye
bærekraftige utviklingsmålene gjennom sosiale medier, med
spesiell oppmerksomhet på marginaliserte og utelatte tema
som abort, seksuelle rettigheter og ungdom. I forbindelse med
kampanjen opprettet vi emneknaggene #SRHRWEEK og #Eurongos2015, og oppfordret deltakere på
ukens konferanser å benytte seg av emneknaggene i interaktiv dialog på Twitter and andre
medieplattformer.

Kampanjeuken inspirerte spesielt deltakerne fra de internasjonale ungdomsorganisasjonene YSAFE,
YuoAct og Choice, som laget en egen fotoramme med tittel «Framing Maningfull Youth Participation
in the SDGs». Fotorammen ble stilt ut under EuroNGOs konferansen og mange av deltakerne stilte
opp for på den måten å vise sin støtte til unges deltakelse i de nye bærekraftige utviklingsmålene.

Vi er godt fornøyd med kampanjen, og kunne se en markant økning i besøk på vår hjemmeside, og
bruk av emneknaggene på sosiale medier.
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Hjemmesiden og sosiale medier
Sex og Politikk har kontinuerlig arbeidet med forbedring av foreningens hjemmeside og sosiale media
profil, blant annet gjennom regelmessige publiseringer. Nytt i år er opprettelsen av daglig leders blogg
«Sex på en fredag» som har vist seg å være en populær lesning blant våre følgere. Du kan lese bloggen
her.
Vi har imidlertid ikke nådd målet om økt oppmerksomhet for vårt utvalgte SRHR budskap gjennom
medieoppslag og artikler, men vi har økt vår synlighet gjennom deltakelse på seminarer og debatter,
og publisering av pressemeldinger, kampanjer, deltagelse i høringer og appeller.
Vi har sett en kraftig økning i antall følgere på sosiale
medier, spesielt facebook og twitter. I år nådde vi over
1000 følgere på vår offisielle facebook side. Et godt
eksempel på en publisering som spesielt vakte mye
oppmerksomhet, var daglige leder Tor-Hugne Olsen sin
givende appell foran Chiles Ambassade under den
internasjonale handlingsdagen for trygge og lovlige
aborter. Du kan lese talen her.

Arendalsuka 2015
Daglig leder Tor-Hugne Olsen og styreleder Johannes Rindal deltok på Arendalsuka og hadde stor
nytte av å snakke med politiske beslutningstakere, andre organisasjoner og delta på ulike møter, ikke
minst for å spisse vår egen synlighet og planlegge arrangement på Arendalsuka i framtiden.

Nyhetsbrev
Sex og Politikk har utgitt 2 nyhetsbrev i 2015. Mottakerne av nyhetsbrevene er Stortingets uformelle
SRHR nettverk og foreningens medlemmer og nyhetsbrevabonnenter.

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom
21 januar 2015 ble SNU, Sex og Politikk sin ungdomsorganisasjon, stiftet. Sex og Politikk har arbeidet
tett med SNU i arbeidet for å fremme unges tilgang til SRHR. SNU har gjennomført en rekke
arrangementer, og de har vært aktive i ungdomsnettverk nasjonalt og internasjonalt. SNU er den eneste
norske ungdomsorganisasjonen som arbeider utelukkende for å fremme SRHR blant unge.

SNU avholdt sitt første årsmøte 3. oktober. Følgende styremedlemmer for året 2015/2016 ble valgt:
-

Sarah Rose Lee Borgen, Leder

-

Siri Bjaaland, Nestleder

-

Kim Wolf, Økonomiansvarlig

-

Natalia Kappos, Sekretær

-

Kristin Nesse Thune, Styremedlem
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Sex og Politikk er stolte over engasjementet i SNU og arbeidet SNU har gjort på den korte tiden
organisasjonen har eksistert. Spesielt imponerte SNU under en debatt de arrangerte om ungdommers
holdninger til voldtekt. - Hvilke myter finnes blant ungdom når det gjelder voldtekt? Og hvordan kan
de knuses og erstattes med kunnskap? - For å diskutere disse spørsmålene hadde SNU invitert Lisa
Arntzen, Dixi; Daniel Getz, Reform; Kristin Thue, Under Arbeid og Franco Betancur, Røde Kors
Ungdom. Debatten vekket et sterkt engasjement hos de rundt hundre deltagerne som hadde møtt opp.

SNU har også startet et samarbeid med Redd Barna rundt lanseringen av en rapport om ungdoms
perspektiver på voldtekt. Planen er å samarbeide om å utvikle en informasjonskampanje for å knuse
myter om og holdninger til voldtekt blant unge.
SNU har opprettet sin egen hjemmeside www.snuorg.no. Her kan du lese mer om organisasjonen og
hvordan du kan engasjere deg som medlem i deres aktiviteter.

3. POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID
- Internasjonale og nasjonale prosesser
I 2015 har Sex og Politikk sitt internasjonale påvirkningsarbeid konsentrert seg om de nasjonale og
internasjonale forhandlinger om FNs nye bærekraftsmål. Spesielt for de nye målene, som erstatter
tusenårsmålene, er at de skal gjelde for alle land, inkludert Norge. Sex og Politikk har arbeidet for at
de nye målene skal være rettighetsbasert og ha stor oppmerksomhet på jenter og kvinner for å
bekjempe fattigdom i verden.

Post-2015 og de nye bærekraftige utviklingsmålene
Sex og Politikk har i 2015 jobbet sammen med International Planned Parenthood Federation (IPPF) og
nettverket Countdown 2015 Europe for å sikre at de nye bærekraftige utviklingsmålene og finansiering
for utvikling (FfD) prosessen blir menneskerettighetssentrert og får innslag SRHR. Spesielt har vi
arbeidet for at de nye målene inkluderer likestilling og menneskerettigheter som grunnleggende
prinsipp, og for at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) gjenspeiles i relevante delmål
og indikatorer.
Hovedaktiviteten var en høydialog på Stortinget om SRHR og likestilling i FNs nye bærekraftige
utviklingsmål den 11. juni i samarbeid med Stortingsnettverket for SRHR spørsmål. Her lanserte Sex
og Politikk sammen med IPPF en rapport om viktigheten av SRHR og likestilling i bærekraftsmålene:
Sexual and reproductive health and rights - the key to gender equality and women's empowerment.

Statssekretær Hans Brattskar, UD, holdt hovedinnledningen hvor han snakket om Norges engasjement
for å fremme SRHR og likestilling i de nye bærekraftige utviklingsmålene. Han takket IPPF for sitt
bidrag i å fremme SRHR som et viktig tema i de nye målene, og understreket betydningen av sivilt
samfunn for å nå likestilling og rettigheter for unge jenter og kvinner.
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De nye bærekraftsmålene ble vedtatt på FNs generalforsamling i september 2015 og inkluderer 17 mål
og 169 delmål. Selv om de nye målene ikke inkluderer SRHR er Sex og Politikk fornøyd med utfallet.
Likestilling er et eget mål, mens seksuell og reproduktiv helse er nevnt i mål 3: helsemålet (under
delmål 3.6) og mål 5 likestillingsmålet (under delmål 5.6), noe som skjedde etter omfattende
lobbyarbeid, hvor Sex og Politikk fikk Norge til å være en drivkraft. Sex og Politikk vil fortsette å
arbeide for jenters og kvinners, og sivilt samfunn sin nøkkelrolle i implementeringen av de nye
bærekraftsmålene. Jenter og kvinner må anerkjennes som utviklingsaktører og drivere av utvikling, og
ikke bare ses ut ifra deres sårbarhet når det gjelder fattigdom, ulikhet, vold og diskriminering.

Finansiering for utviklings tredje verdenskonferanse (FfD3)
Den trede konferansen for finansiering for utvikling ble holdt i Addis Abeba august. Sex og Politikks
daglig leder, Tor-Hugne Olsen deltok i delegasjonen til IPPF, sammen med representanter fra IPPF sitt
regionskontor for den afrikanske unionen African Union (AU), IPPFs hovedkontor og syv av våre
søsterorganisasjoner.
For Sex og Politikk og IPPF var hovedmålsettingen å sikre fortsatt prioritering av helsefinansiering, og
at likestillingsperspektivet ble inkludert i sluttdokumentet. Helgen før selve konferansen møttes sivilt
samfunn, inkludert IPPF/Sex og Politikk, for å koordinerte våre krav til sluttdokumentet. Sex og
Politikk deltok også i Womens Forum hvor likestillingsperspektivene ble reist, inkludert betydningen
av ubetalt arbeid.
IPPF organiserte et eget side-arrangement sammen med den nederlandske ambassaden, hvor temaet
var hvordan sikre at konferansens målsettinger inkluderte kvinner og jenter. Møtet var godt besøkt og
fikk mye oppmerksomhet.
Sex og Politikk deltok også i lanseringen av Global Financing Facility (GFF), ledet av Norge sammen
med Sør-Korea, Etiopia og Verdensbanken.
Selv om IPPF delegasjonens medlemmer nok gjerne skulle sett at konferansen gikk lengre i å love
omfordeling, konkluderte de med at avtalen er et viktig skritt framover.

FNs befolkningskonferanse (CPD)
Sex og Politikk har alltid prioritert deltakelse ved FNs befolkningskonferanse, og hadde også i 2015
planlagt deltakelse og var invitert inn som en del av den norske delegasjonen. Sykdom gjorde
imidlertid at deltakelsen måtte avlyses. Ingen norske sivilsamfunnsorganisasjoner var tilstede under
konferansen. Vi fulgte imidlertid konferansen tett gjennom kontakt med IPPFs delegasjon og leverte et
skriftlig innspill med prioritering til norske myndigheter i samarbeid med det norske SRHR nettverket.
CPD ble en skuffelse i og med at det ikke ble vedtatt et sluttdokument, pga. stor uenighet mellom et

flertall av de europeiske landene og et flertall av G77 landene.
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Universal Periodic Review (UPR) mekanismen – FNs nye menneskerettighetsprosess
Sex og Politikk har i løpet av 2015 startet en prosess i forhold til den viktigste menneskerettighetsprosessen i FN, Universal Periodic Review (UPR), hvor vi følger forhandlingene når Norges
fokusland for bistand høres og oppfordrer Norge til å stille spørsmål på SRHR området. Norge stilte
under mai sesjonen spørsmål omkring Malawis strenge abortlov. I november finansierte Sex og
Politikk deltakelse fra vår nepalske søsterorganisasjon Family Planning Association of Nepal (FPAN)
til sesjonen hvor Nepal ble hørt. FPAN deltok for første gang og Sex og Politikk bistod både i
forberedelsene og underveis i høringen. Den nepalske regjeringen godtok alle forslagene i forhold til
SRHR, og FPAN vil følge opp dersom de ikke holder sine løfter.

Stortingets SRHR Nettverk
Sex og Politikk er sekretariat for Stortingets nettverk for SRHR spørsmål. I løpet av året har nettverket
økt antall medlemmer fra 21 til 25, og har for første gang et medlem fra Kristelig Folkeparti: Kjell
Ingolf Ropstad. I tillegg til de to nyhetsbrevene og annen informasjon vi har delt med nettverket, har
vi også startet et mer målrettet arbeid for å bruke representantene mer aktivt i vårt påvirkningsarbeid.
Vi har hatt en rekke møter med enkeltrepresentanter fra både regjeringspartiene, opposisjonspartiene
og samarbeids-partiene, i tillegg til å engasjere nettverket i forhold til enkeltsaker.
Henrik Asheim fra Høyre, som leder nettverket, deltok i en høydialog om SRHR i de nye
bærekraftsmålene.
Vi har engasjert representanter i vårt arbeid for å fremme hiv forebyggende produkter, slik som hiv
vaksine og en vaginal-ring (mikrobisider). Under HIV Vaccine Awareness day (HVAD) tok Sex og
Politikk kontakt med Stortingets SRHR nettverk og oppfordret dem til å dele
sin støtte på twitter med et tilsendt jakkemerke fra vår samarbeidspartner
IAVI. Truls Wickholm og Stine Renate Håheim fra Arbeiderpartiet tok
utfordringen (se bilde).
12. mai hadde Sex og Politikk besøk av Lennart Solai fra vår partner IPM –
International Partnership for Microbicides. Under besøket arrangerte Sex og
Politikk et møte med stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og nestleder for
Stortingets SRHR-nettverk, Stine Renate Håheim, for å øke oppmerksomheten og støtte til utviklingen
av mikrobisider for å beskytte kvinner mot hivsmitte.
Stine Renate Håheim, AP, stilte våren 2015 et spørsmål til utenriksminister Børge Brende angående
Norges satsing på såkalte produktutviklingspartnerskap (PDPs), som arbeider for å utvikle nye
vaksiner og legemidler som ikke har et kommersielt marked. Brende ga et faktabasert svar som viser
Norges innsats frem til 2015, men ga dessverre ingen tydelige signaler på støtte utover 2015.
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Politiske innspill til statsbudsjett og handlingsplaner
«Det er ingen dugnad å sende regningen til de fattige»
Sammen med SRHR nettverket sendte Sex og Politikk innspill til det foreslåtte statsbudsjettet. Daglig
leder, Tor-Hugne Olsen, presenterte Sex og Politikks synspunkter på høringen i Utenriks- og
forsvarskomiteen den 10. november. SRHR blei nevnt som et viktig område for fortsatt støtte i
kommentaren fra komiteen til Utenriksdepartementet. Som del av det bredere norske sivilsamfunn
deltok Sex og Politikk i mobiliseringen mot de foreslåtte store kuttene i bistandsbudsjettet. Kuttene ble
reversert og bistandsbevilgningen til sivilsamfunn og mange andre poster ble opprettholdt på samme
nivå som i 2015 da det endelige budsjettet ble vedtatt. EuroNGO konferansen blei avholdt mens
budsjettforhandlingene stod på og vi klarte å mobilisere nettverket til å skrive et innspill til den norske
regjeringen. Du kan lese innspillet til oppdatert statsbudsjett fra Sex og Politikk og EuroNGOs her.

Høringsuttalelser
Sex og Politikk har gjennom 2015 hatt egne eller felles høringsuttalelser og oppfølging av en rekke
politiske prosesser i tillegg til statsbudsjettet:
i. Handlingsplanen for likestilling
ii. Handlingsplanen mot voldtekt
iii. Innspill til Djupedalsutvalget som skal se på virkemidler mot mobbing.
iv. Innspill til ny handlingsplan for seksuell helse (Helsedirektoratet)
v. Følge opp regjeringens nye handlingsplan for likestilling
vi. Følge opp stortingsmelding 25 «Utdanning for utvikling».
vii. Følge opp stortingsmelding 10 «Mulighet for alle-menneskerettighetene som mål
og middel i utenriks- og utviklingspolitikken».

Nettverksbygging
Sex og Politikk er med i flere nettverk, og under følger en beskrivelse av noen av disse:

SRHR-Nettverket
Sex og Politikk tok over koordineringen av SRHR nettverket i juni 2015, og møtene holdes nå i våre
lokaler. Vi leder nettverket sammen med en kjernegruppe bestående av FOKUS, Amnesty
International og CARE. Nettverket har spilt inn til internasjonale og nasjonale prosesser og hatt møter
med Norad og UD om myndighetenes arbeid og politikk på SRHR.

Forum for Utvikling og Miljø (ForUM)
Sex og Politikk ble medlem i ForUM i 2015 for å styrke vårt påvirkningsarbeid i forhold til å
inkludere SRHR og likestilling i bærekraftsmålene. ForUM består av over 50 medlemmer og er en
viktig premissleverandør på utviklingsspørsmål i forhold til myndighetene. Vi har deltatt aktivt i
nettverkets arbeid med de nye bærekraftsmålene. Vår rolle med å fremme SRHR ser vi som viktig da
det er få andre som har dette spesifikke mandatet.
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Likestillingsnettverket
Sex og Politikk ble i løpet av 2015 medlem i bistandsorganisasjonene sitt likestillingsnettverk og har
deltatt på deres møter og bidratt inn i felles uttalelser. På samme måte som i ForUM er vår rolle som
premissleverandør på spørsmål knyttet til SRHR viktigst for vår inntreden i dette nettverket.

Nordisk nettverk for bedre seksualundervisning
Sex og Samfund, vår søsterorganisasjon i Danmark, var i år ansvarlig for koordineringen av
nettverket. Dessverre ble det ikke innkalt til et årlig møte grunnet stor arbeidsmengde. Vi har derimot
arbeidet kontinuerlig gjennom året med de skandinaviske organisasjonene, inkludert et besøk hos Sex
og Samfund i Danmark i juni og et kurs hos RFSU i november, for å opprettholde god dialog,
erfaringsutveksling og samarbeid om seksualitetsundervisning.

4. PROSJEKTARBEID
Countdown 2015
Sex og Politikk har også i 2015 vært del av det europeiske nettverket Countdown 2015 Europe. Som
del av Countdown mottar vi støtte til å sikre fortsatt norsk finansiering av SRHR gjennom bistanden
og sikre norsk støtte til SRHR i relevante internasjonale prosesser.
Sex og Politikk gjennomfører en kontinuerlig kartlegging av likestilling og SRHR i norsk bistand og
påpeking av områder hvor støtten går ned. Oppfølging av prosessen med å ferdigstille de nye
bærekraftsmålene har vært hovedfokuset i arbeidet i Countdown, for å sikre norsk støtte til arbeidet for
å sikre likestilling og seksuell helse i målene. I tillegg har Sex og Politikk arbeidet med å få SRHR inn
i UPR og CPD prosessene (se side 11 og 12).

Hewlett Foundation
Sex og Politikk har fått støtte fra The Hewlett Foundation for vår ungdomssatsning og
organisasjonsutvikling. I prosjektperioden ansatte Sex og Politikk Nora Mehsen i stilling som
ungdomskoordinator og Nina Thomson Bakke som organisasjonsrådgiver.
I prosjektperioden har Sex og Politikk opprettet en egen ungdomsorganisasjonen: Seksualpolitisk
nettverk for ungdom (SNU). Dedikert støtte og samarbeid mellom Sex og Politikk og gruppen av
frivillige som blei valgt til styret i SNU var sentralt for å kunne etablere organisasjonen.
Organisasjonsrådgiver har utarbeidet forslag til nye interne rutiner for styring og kontroll, samt
avlastet de fagansvarlige med administrative oppgaver.

HIV og AIDS
Sex og Politikk samarbeider med IAVI (International AIDS Vaccine Initiative) og IPM (International
Partnership for Microbicides) for å sikre politisk støtte og midler til hiv og aidsforebyggende- og
helsefremmende produkter for jenter og kvinner.
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VERDENS AIDSDAG 2015 #BRYTTAUSHETEN
Sex og Politikk deltok under årets markering av verdens aidsdag 1.
desember. Hiv Norge koordinerte årets kampanje og markering, og
valgte å gjenskape fjorårets kommunikasjonskampanje #bryttausheten.
Kampanjen fokuserte på stigmatisering og diskriminering av hiv
smittede blant ungdom og i arbeidsplassen. Grunnet flere store
arrangement i oktober og november hadde Sex og Politikk heller ikke
kapasitet til å mobilisere egne aktiviteter.

Besøk fra IPM
12. mai hadde Sex og Politikk besøk av Leonard Solai fra vår partner IPM. Leonard jobber for IPM i
Sør-Afrika, hvor han har ansvar for å øke oppmerksomheten rundt, og støtte til utviklingen av
mikrobisider for å beskytte kvinner fra hivsmitte. Under besøket møtte Leonard med representanter fra
Stortingets SRHR nettverk, og sivilsamfunnsorganisasjoner. Sex og Politikk inviterte i tillegg til et åpent
seminar, hvor Leonard presenterte IPM – og deres forskningsprosjekter i Sør Afrika. Seminaret åpnet
for en god diskusjon rundt forskningsprosjektene, med spørsmål om implementering, etiske retninger,
resirkulering og miljøavfall, tilgjengelighet og videre utvikling av produktet.

IAVI og #HVAD
18. mai ble HIV Vaccine Awareness Day (HVAD) markert, blant annet på initiativ fra Sex og
Politikks partner IAVI – International AIDS Vaccine Initiative. Formålet med markeringen var økt
oppmerksomhet rundt innsatsen for å finne en hivvaksine, og på denne måten hedre de tusener av
frivillige, helsepersonell, støttespillere og forskere som sammen jobber for å utvikle en vaksine.
Sex og Politikk markerte årets HIV Vaccine Awareness med en aksjon på sosiale medier, hvor vi
oppfordret medlemmer av Stortingets SRHR-nettverk til å tvitre. Både Truls Wickholm og Stine
Renate Håheim fra Arbeiderpartiet tvitret, sammen med flere politikere fra totalt seks europeiske land,
i tillegg til Prinsesse Marie av Danmark. Det ble også delt en video som viser ledende forskere og
klinikere innenfor hivvaksinefeltet som deler sin optimisme for en vaksine. Kampanjen på sosiale
meder inkluderte Twitter-meldinger og innlegg på Facebook som ble sett nesten 80 000 ganger.

EuroNGOs side-arrangement: Innovasjon og kvinnehelse
IAVI og IPM arrangerte et side-arrangement under årets EuroNGOs-konferanse i samarbeid med Sex
og Politikk, og DSW, Tyskland og Belgia, Sensoa. Arrangementet ble kalt «Innovasjon for kvinner post2015: utvikling og levering av nye helseprodukter for kvinner i verden». Her ble det diskutert hvordan
innovasjon kan bidra til å styrke kvinners rettigheter og helse, samt forbedre de sosiale og økonomisk
ulikhetene for å unngå spredning av hiv og aids.
Fokuset på å styrke kvinners rettigheter og helse ble valgt fordi det er viktig for å redusere antall nye
hiv-smittede og oppnå FNs bærekraftsmål.
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Fokus – forum for kvinner og utvikling
Sex og Politikk er medlem i Fokus, paraplyorganisasjonen for norske organisasjoner med
bistandsengasjement. I 2015 blei Sex og Politikk invitert med i deres tematiske arbeidsgruppe for
SRHR. Dette inkluderer bl.a. faglige diskusjoner rundt SRHR og å utforske mulighetene for faglig
samarbeid i FOKUS sitt bistandsarbeid bl.a. i Tanzania.

Ungdomskonferanse og besøk av Shambhavi Poudel fra Nepal FPA
Sex og Politikk fikk innvilget midler fra Fokus til gjennomføring av en ungdomskonferanse i forkant
av EuroNGOs 2015. Konferansen ble arrangert 1. november på Litteraturhuset i samarbeid med
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU). Hovedtemaet
for ungdomskonferansen var de juridiske muligheter og utfordringer rundt unge kvinners tilgang på
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i lys av FNs nye bærekraftsmål. Under
konferansen ble SRHR-temaer som abort, seksualitetsundervisning og vold i nære relasjoner presentert
av relevante eksperter, som i etterkant åpnet opp for spørsmål og kommentarer fra de fremmøtte.
Innlednere var Shambhavi Poudel, fra vår nepalesiske søsterorganisasjon Nepal Family Planning
Association som også er leder for International Planned Parenthood Federation sitt ungdomsnettverk i
Sørasia (SARYN), Patricia Kaatee, politisk rådgiver fra Amnesty International Norge, samt Andrea
Gustavsson, Beate Wenes, Synne Skoglund og Karoline Sehl fra JURK. Presentasjonene representerte
et bredt geografisk spekter: Nepal / Sør-Asia, Latin-Amerika og Tanzania / Afrika.

IPPF – International Planned Parenthood Federation
Sex og Politikk er den norske medlemsorganisasjonen av International Planned Parenthood
Federation (IPPF). IPPF er verdens ledende føderasjon for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
(SRHR) med medlemsorganisasjoner i mer enn 150 land.

Sex og Politikk nyakkreditert som medlem av IPPF
I 2014 startet IPPF sin andre runde med akkreditering av Sex og Politikk, første gang var i 2008/2009.
Akkrediteringen er et ledd i å sikre at hele IPPF-føderasjonen holder en høy standard for styring og
politikk, er demokratisk, garantert korrupsjonsfri og holder høy etisk standard i alt de gjør. Arbeidet
med akkrediteringen fortsatte i 2015 og i desember kom meldingen om at Sex og Politikk er
akkreditert igjen for en ny 5 års periode som fullverdig medlem i IPPF.

Regional Council
IPPFs Regional Council (vårt «europeiske årsmøt») gikk av stabelen i Belfast 25.-27. juni. Styreleder
Johannes Rindal og Ingunn Augdal Fløvig fra SNU representerte Sex og Politikk. Møtet behandlet
vanlige årsmøtesaker. I år var det i tillegg en sesjon på den nye strategien til IPPF og et temaseminar
om infertilitet, med en gjennomgang av den nyeste forskningen og statistikken på området.
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IPPF Global Gathering, Bangkok
IPPFs nye strategi for 2016 – 2020 ble lansert for alle medlemsorganisasjonene i Thailands hovedstad
i mai. Her ble medlemsorganisasjonene invitert til å diskutere implementeringen. Tor-Hugne Olsen
deltok på møtet sammen med daglige ledere fra IPPF medlemsorganisasjoner fra mer enn 120 land.

IPPF vil de neste årene jobbe rundt 4 hovedmål:
-

«Championing rights», hvor endring av diskriminerende lover og å fremme 'best practices' er
sentralt, inkludert arbeid med likestilling, minoriteter og diskriminering.

-

«Empowering communities», hvor seksualitetsundervisning og ungdomsarbeid står sentralt.

-

«Serving People», hvor arbeidet for bedre seksuell og reproduktiv helse er sentralt, inkludert abort
og hiv/aids. Mange av våre søsterorganisasjoner i IPPF driver klinikker og kvaliteten på tjenestene
blir et hovedtema i dette målet.

-

«United and performing» legger vekt på hvordan vi skal styrke organisasjonen, samarbeide bedre,
sikre flere støttespillere og aktivister og sikre gode rutiner for vår virksomhet.

Sex og Politikk brukte i tillegg møtet til å knytte kontakter med våre søsterorganisasjoner i 9 av de 12
fokuslandene for norsk bistand, som førte til besøk fra Sex og Politikk til to av disse, Etiopia og
Malawi, med påfølgende informasjonsmøter for våre medlemmer og invitasjon fra to av disse landenes
IPPF medlemmer: Palestina og Nepal til våre konferanser. Samarbeid om påvirkningsarbeid opp mot
bærekraftsmålene og FNs menneskerettighetsråds Universal Peer Review (UPR), har vært viktigste
tema i samtalene med våre søsterorganisasjoner.

The Palestinian Family Planning and Protection Association (PFPPA)
Sex og Politikk og Fellesutvalget for Palestina inviterte til et åpent medlemsmøte om seksuell og
reproduktiv helse i Palestina, hvor Amina Stravritis presenterte PFPPAs arbeid med seksuell og
reproduktiv helse, og hvordan det lar seg kombinere med den pågående kampen mot Israels
okkupasjon. I tillegg holdt Bjørn Iversen fra Folkehelseinstituttet en presentasjon om deres arbeid med
å etablere et nasjonalt palestinsk folkehelseinstitutt.

Family Planning Association of Malawi (FPAM)
Daglig leder Tor Hugne Olsen reiste til Malawi for å besøke vår søsterorganisasjon FPAM i juli. De
diskuterte spesielt Malawis strenge abortlov og FPAMs arbeid med å fremme kvinners rett til trygge
og lovlige aborter. Tor-Hugne fikk også et sterkt møte med ungdommer som fortalte om sine liv som
hiv positive i en av FPAMs ungdomsgrupper for hiv positive ungdommer.
Den 13. august arrangerte vi et åpent medlemsmøte om Malawi for å fortelle om vårt besøk og
organisasjonens arbeid med SRHR i Malawi.

Sex og Politikk | Org.nr. 990 630 828 | Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo | +47 22 11 55 13

17

The Family Guidance Association of Ethiopia (FGAE)
Styremedlem Joar Svanemyr besøkte vår søsterorganisasjon FGAE Etiopia i september. Den
28.september arrangerte vi i samarbeid med Amathea og Sex og Samfunn, et åpent møte om abort i
anledning den internasjonale handlingsdagen for tilgang til trygg og lovlig abort. Joar Svanemyr holdt
innledning om arbeidet til FGAE, inkludert deres arbeid med seksualitetsundervisning og fremme
kvinners seksuells og reproduktiv helse.

International Planned Parenthood Federation, South Asia
Vi inviterte Shambhavi Poudel, leder for International Planned Parenthood Federation, South Asia
Regional Youth Network (SARYN) til å delta som ekspert og presentere SRHR i Nepal og Sør Asia
under ungdomskonferansen 1. november (se over). Nepal kom på dagsorden 4. november i FNs
menneskerettighetsråd Universal Peer Review (UPR). Vi sendte derfor Shambhavi Poudel til Geneve
for å følge UPR sesjonen, slik at de kan følge opp vedtakene der.

EuroNGOs
Sex og Politikk er medlem i EuroNGOs. EuroNGOs-nettverket består av 22 organisasjoner som jobber
innenfor SRHR, og som samarbeider med partnere fra hele verden i et nettverk som jobber for å
fremme universell tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

EuroNGOs konferansen og årsmøtet 2015
Den 3.-4. november var Sex og Politikk vertskap for den årlige EuroNGOs-konferansen. Dette er
første gang konferansen er blitt holdt i Norge. I tillegg til årets konferanse, ble det arrangert en
workshop/seminar 2. november. EuroNGOs avholdt sitt årsmøte 4. november. Årets konferanse hadde
fokus på hvordan sivilt samfunn kan jobbe videre med FNs nye bærekraftsmål. I tillegg diskuterte vi
SRHR-temaer som har blitt utelatt fra de nye bærekraftsmålene, blant annet abort og SKK (seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk).
Konferansen ble en stor suksess og det var fint å få anledningen til å samle 160 eksperter og ildsjeler
for SRHR fra hele verden i Oslo. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit besøkte EuroNGOs-konferansen
og deltakerne ble invitert til en samt mottakelse på Oslo Rådhus hvor Oslos nye ordfører Marianne
Borgen ønsket velkommen. Les Tor-Hugne Olsens, daglig leder i Sex og Politikk, sitt brev i etterkant
av EuroNGOs-konferansen her.

I`M SET – seksualitetsundervisningsprosjekt på Kypros
Uke 6 har vakt videre internasjonal oppmerksomhet, og vi har nå samtaler med våre
søsterorganisasjoner i Latvia, Malawi og Romania om lignende samarbeid.
Sex og Politikks samarbeid med vår søsterorganisasjon på Kypros, Cyprus Family Planning
Association om å innføre seksualitetsundervisning i deres nasjonale læringsplan fortsatte i 2015.
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I oktober ble et forslag for seksualitetsundervisningsmateriell for ungdomsskolen
lansert. Prosjektet er støttet av EEA
GRANTS. Nora Mehsen og Tor-Hugne
Olsen deltok fra Sex og Politikk. Les TorHugnes presentasjon på pressekonferansen på
Kypros her.

5. KUNNSKAPSBYGGING
Vi har jobbet gjennom året for å løfte kompetansen og kunnskapen hos våre medlemmer, i styret og
hos våre ansatte gjennom interne informasjonsmøter og andre kompetansehevende tiltak. I prosessen
har vi gjennomført møter om seksualitetsundervisning og årets Uke 6 kampanje, SRHR med spesiell
oppmerksomhet på abortrettigheter, internasjonale politiske prosesser som FNs menneskerettighetsråd
Universal Peer Review (UPR), CPD og ICPD, de nye bærekraftige utviklingsmålene, og politisk
påvirkning i Norge generelt, spesielt i forbindelse med statsbudsjettet, der vi hadde Heidi Nordy
Lunde, en av Høyres representanter i finanskommiteen på Stortinget som innleder.
Våre ansatte har også deltatt i en rekke kurs og seminarer, og på nasjonale og internasjonale SRHR
tema.
Videre er følgende kompetansehevende tiltak for ansatte gjennomført:
-

Anneli Rønes har fra 1. september 2014 20 % permisjon, og 100 % permisjon fra juni 2015
for å ta master i Medievitenskap ved Universitetet i Oslo.

-

Nina Thomson Bakke og Nora Mehsen har deltatt på flere kurs i 2015 for å heve kompetansen
innenfor frivillighet, seksualitetsundervisning, fundraising, regnskap og økonomistyring.

6. ORGANISASJON
Sex og Politikk er en ideell, frittstående, ikke-kommersiell organisasjon, drevet av medlemmer på
frivillig basis. Organisasjonen har siden 2004 vært i stand til å ha et lite sekretariatet.

Årsmøte 2015
Det ble i 2015 avholdt ordinært årsmøte 8. juni, med 17 deltakere, det høyeste i foreningens historie.
Det ble arrangert et seminar i forkant av årsmøtet, noe som ble godt mottatt av medlemmene.
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Styret
Styret fram til 8. juni 2015
Styrets medlemmer frem til årsmøtet 2015:


Styreleder: Johannes Rindal



Nestleder: Lotte Hernæs



Styremedlem: Zaid Khalid



Styremedlem: Ingrid Fiskaa, Mette Hvalstad (SUSS)



Styremedlem: Ragnhild Nordvik



Styremedlem (Varamedlem): Hanne Lotte Moen



Varamedlem: Line Halvorsrud (Skeiv ungdom)

Styret fra 8. juni 2015


Styreleder: Johannes Rindal



Nestleder: Lotte Hernæs



Styremedlem: Elisabeth Hartmann



Styremedlem: Lars Arnesen



Styremedlem: Siri Bjaaland (SNUs representant)



Styremedlem (Varamedlem): Joar Svanemyr



Styremedlem (Varamedlem): May Elisabeth Hansen



(Styremedlem: Mette Hvalstad)



(Styremedlem: Ragnhild Nordvik)

Mette Hvalstad trakk seg fra styret i juni 2015, Joar Svanemyr gikk inn som fast medlem.
Ragnhild Nordvik trakk seg fra styret i august. May Elisabeth Hansen gikk inn som fast medlem.

Medlemmer
Pr. 31.12.2015 hadde organisasjonen 92 medlemmer, 5 ungdomsmedlemmer, 11
medlemsorganisasjoner og 3 æresmedlemmer. Antall medlemmer i 2015 har økt, men med en
reduksjon i antall ungdomsmedlemmer grunnet opprettelsen av ungdomsorganisasjonen SNU. Vår mål
om å øke antall ungdomsmedlemmer i organisasjonen er derfor overført til å bistå SNU med økning av
sin medlemsgruppe. SNU hadde per 31.12.2015 registrert 21 medlemmer.

Arbeid med medlemmer
Sex og Politikk har fra høsten 2015 startet med åpne medlemsmøter, i tillegg til de konferansene som
er åpne og nevnt spesielt. Til sammen fem møter ble i løpet av andre halvår avholdt: tre i Oslo og for
første gang har vi hatt møter for medlemmer utenfor Oslo, et i Bergen og et i Tromsø. Møtene har
fokusert på SRHR situasjonen i noen av Norges fokusland for bistand (Palestina, Malawi og Etiopia).
På bakgrunn av forespørsel fra medlemmer i andre regioner, har vi begynt å tilby interaktive løsninger
for de som ikke har anledning til å komme til møtene, slik at de kan delta via Skype. I tillegg
rekrutterte Sex og Politikk frivillige blant våre medlemmer til EuroNGOs konferansen.
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Sekretariatet:
-

Daglig leder: Tor-Hugne Olsen, fra mai

-

Seniorrådgiver internasjonal/stedfortreder for daglig leder: Kjersti Augland, fra november

-

Prosjektkoordinator ungdom Nora Mehsen, fram til juli

-

Rådgiver SRHR: Nora Mehsen, fra juli

-

Seniorrådgiver pedagogikk seksualitetsundervisning Charlotte Andersen, fra november

-

Organisasjonsrådgiver: Nina Thomsen Bakke

-

Alette Glasø Skifjeld, vikar økonomi og regnskap, fra september

Ansatte som har sluttet i løpet av året:
-

Daglig leder: Solveig Hokstad, fram til september

-

Rådgiver SRHR: Anja Sletten, i permisjon hele året, sluttet 31.12.

-

Vikar, rådgiver SRHR: Anette Remme, fram til februar

-

Kommunikasjonsrådgiver: Hilde Z. Kolstad, fram til mars

-

Kampanjeleder Uke 6: Gry Stordahl, fram til mai

-

Organisasjons- og informasjonssekretær: Anneli Rønes, i permisjon fra juli, sluttet 31.12.

-

Kampanjemedarbeider Uke 6 50 %: Linda Melling Øiehaug, fram til februar

-

Kampanje- og fagmedarbeider Uke 6, timer: Mie Dahl Pind januar

-

Internasjonal sekretær: Are Izquierdo Skjær, fra september til november

-

Maximillien Hjortland, Medarbeider seksualitetsundervisning, oktober til november

I tillegg hadde vi en intern: Sunniva Bærug, kommunikasjon og informasjon, i oktober og november
2015 i samarbeid med UNFPAs nordiske kontor i København.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.
En grundig HMS plan, med tilhørende dokumenter, er utarbeidet og implementert i løpet av 2015.
Antall sykemeldinger i 2015 er redusert fra 2014, men har i perioden vært for høyt. Ny daglig leder ble
ansatt på åremål i mai 2015. I første halvår ble sekretariatet halvert på grunn av økonomiske og
administrative utfordringer, fra august ble dette løst og organisasjonen var operativ i full stab fra
oktober. Utskiftning i personalgruppa har medført organisatoriske utfordringer for foreningen.
Foreningen er fornøyd med sine nye lokaler i Christian Kroghs gate 34. Vi har kunnet knytte til oss
praktikanter, frivillige og flere ansatte som følge av bedre plass. I tillegg har vi hatt stor glede av
Folkeuniversitetet, som har stilt sitt store møterom i 5. etasje til vår disposisjon uten vederlag.
Sex og Politikk har som mål å være en arbeidsplass hvor likestilling settes i sentrum, og har
innarbeidet en politikk som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling. Vi arbeider aktivt
for å forhindre diskriminering som følge av seksualitet, kjønn, nedsatt funksjonsevne/ helse, etnisk
opprinnelse, nasjonal opprinnelse, hudfarge, politisk tilhørighet, seksuell orientering, sivil- og sosial
status og/eller alder, dette er nedfelt i foreningens formål og vedtekter.
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Ytre miljø
Foreningen har ingen negativ påvirkning på det ytre miljø.

Fortsatt drift
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av foreningen til grunn ved
avleggelsen av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Sex og
Politikks eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Foreningen er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Ny strategisk plan 2015 – 2020
Vi har gjennom året jobbet med en ny strategisk plan for organisasjonen, i tråd med IPPF sin nye
strategi. Sex og Politikks nye strategisk plan ble vedtatt på årsmøte 8. juni 2015. Årsmøtet ba
imidlertid styret vurdere om en skulle oppdatere den slik at den ble tettere på IPPFs strategi.

Økonomisk svindel
Sex og Politikk ble i 2014/ 2015 utsatt for svindel. Saken ble politianmeldt. Sex og Politikk tapte
ingen penger, men svindelen medførte at organisasjonen påbegynte et stort prosjekt som ikke kunne
gjennomføres. En person ble skadelidende, da vedkommende sa opp sin daværende jobb for å arbeide
hos oss, og begynte før det ble oppdaget at prosjektet var forsøk på å svindle foreningen. Økokrim har
uttalt til oss at slik fremgangsmåte dessverre er godt kjent. Vi måtte si opp personen og har utviklet
rutiner for kontroll når man blir invitert inn i samarbeid, også av kjente avsendere.

Budsjett og regnskap
Sex og Politikk har i 2015 snudd et underskudd på kr. 219.796,- i 2014 til et overskudd på kr. 71.099,-.
Dette skyldes i hovedsak tre ting:
-

Konservativ bruk av penger etter at svindelen ble avslørt og fram til en igjen hadde oversikt og
kontroll over økonomien

-

Økt støtte fra vår hovedsponsor Helsedirektoratet som følge av en meget bra utvikling av Uke 6

-

Støtte fra vår internasjonale paraply IPPF, og særlig vår danske søsterorganisasjon Sex og
Samfund for å hjelpe oss gjennom utfordringene

-

Svak norsk krone som gjorde at våre inntekter i andre valutaer ble høyere enn forventet

Sex og Politikk er pålagt revisjon, og benytter seg av selskapet Beckmann og Lundvall. Det er ingen
merknader til regnskapet fra revisor.

*slutt*
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