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Innspill til Humanitær strategi for Norge fra SRHR-nettverket
SRHR-nettverket vil takke for muligheten til å komme med innspill til arbeidet med den nye
strategien. I Stortingsmelding 24, Felles ansvar for felles fremtid, og regjeringens
handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet (2015-2018) understrekes viktigheten av
seksuell og reproduktiv helse, arbeid for å forebygge og respondere på seksuell og
kjønnsbasert vold, og viktigheten av å inkludere et kjønnsperspektiv i aktørers humanitære
innsats. Dette ser SRHR-nettverket som viktige områder, men savner en tydeliggjøring av
arbeidet for seksuelle og reproduktive helsetjenester. I en krise er kvinner og jenter mer
utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold, seksuelt overførbare infeksjoner og økt
svangerskapsrelatert dødelighet. Frivillig og ønsket sex er også vanskelig siden tilgangen til
prevensjonsmidler ofte er svært dårlig. Samlet gjør dette jenter og kvinner i krisesituasjoner
mer utsatt for ufrivillige graviditeter.
En prioritering av SRHR som eget område i den nye humanitære strategien vil
gjøre at Norges innsats på feltet blir tydelig og helhetlig i både den langsiktige og humanitære
innsatsen. Norge er en tydelig forkjemper for SRHR internasjonalt, der det ofte er få andre
som kan eller ønsker å gå foran. Dette må også bli tydelig på det humanitære feltet.
Inter-Agency Working Group on Reproductive Health in Crisis (IAWG) sine analyser viser
finansieringstrender med store mangler blant annet i reell tilgang til prevensjonsmidler,
trygge aborttjenester samt forebygging av og tilbud til personer som har vært utsatt for
voldtekt1. IAWG har utviklet en minimumspakke for seksuelle og reproduktive helsetjenester
kalt minimum-initial-services-package (MISP). MISP er en serie av livsviktige handlinger
som er nødvendige for å respondere på behov for seksuelle og reproduktive helsetjenester, og
som skal være tilgjengelig ved begynnelsen av alle kriser. MISP inkluderer bl.a. tiltak for å
forebygge og respondere på seksualisert vold, forhindre svangerskapsrelatert dødelighet og
nyfødtdødelighet, gi tilgang til prevensjonsmidler og trygge aborttjenester og redusere HIVsmitte, i tillegg til pakker med nødprevensjon og posteksponeringsprofylakse mot hiv som
kan gis etter voldtekt. Verktøyet gir også planer for å etablere helhetlige reproduktive
helsetjenester når den akutte fasen er over.
Dessverre vet vi at implementeringen av MISP varierer da aktører synes dette er et
utfordrende felt å operere i. Opplæring i MISP for aktører som jobber i felt vil redusere
terskelen for implementering og bidra til at tilgangen til livreddende og forebyggende
helsetjenester er tilgjengelig for de mest sårbare i konflikt og kriser. Derfor vil SRHRnettverket foreslå at det legges opp til en kapasitetsbygging av norske aktører som
tilbyr SRHR i kriser i den nye strategien. I vår lanseres en revidert manual for MISP, og i
lys av dette vil en vektlegging av SRHR og MISP fra Norge være svært betimelig.
SRHR-nettverket oppfordrer Utenriksdepartementet til å inkludere SRHR som et eget
tematisk område i strategien. De av oss som er humanitære aktører vet at det er mulig og
viktig å styrke innsatsen for seksuelle og reproduktive helsetjenester. Et konkret
utgangspunkt for dette er å jobbe for en full implementering av MISP.
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Følgende organisasjoner har tilsluttet seg innspillet:

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.

