Svar på høringsnotat om endringer i informasjonsstøtten
Sex og Politikk takker Norad for muligheten til å komme med høringssvar og innspill til ny innretning
av informasjonsstøtteordningen. Vi har de siste årene mottatt støtte gjennom prosjektet «Seksuelle
og reproduktive rettigheter på agendaen!» der det overordnede målet er vært å fremme og forsvare
seksuelle og reproduktive rettigheter gjennom politisk påvirkning overfor norske myndigheter.

1. Bærekraftsmål er ramme for den nye ordningen
Det er relevant å informere om og skape engasjement rundt bærekraftsmålene og den felles planen
vi har satt fram til 2030. Samtidig er bærekraftsmålene kun et verktøy som ikke må begrense
arbeidet til norsk sivilsamfunn.
Sex og Politikk stiller seg kritisk til Norads sterke føringer om prioriterte temaer innenfor
bærekraftsmålene. Man kan ikke oppnå bærekraftsmålene uavhengig av hverandre. Arbeidet eller
mangel av arbeidet med det ene eller andre bærekræftsmålet vil ha konsekvenser for oppnåelse av
andre bærekraftsmål og en helhetlig utvikling av samfunnet. Derfor er det viktig at søknader om
informasjonsstøtte ikke vurderes etter hvilket bærekraftsmål prosjektene arbeider med, men etter
kvaliteten på prosjektene og søknadene.
Sex og Politikk mener også at det er viktig at ordningen viser en bredere forståelse av
bærekraftsmålene, basert på menneskerettigheter. De er grunnlaget bærekraftsmålene bygger på,
men noen menneskerettigheter, spesielt seksuelle rettigheter som kan oppleves som kontroversielle,
for eksempel rett til tilgang til trygg og lovlig abort og rettigheter til LHBTIQ+-personer, er ikke nevnt i
bærekraftsmålene. Vi velger å definere seksuelle rettigheter inn i bærekraftsmålene 3, 4 og 5 (helse,
utdanning, likestilling), og det er viktig at norske sivilsamfunnsorganisasjoner er progressive og også
arbeider med å utvide agendaen til bærekraftsmålene.

1. Samarbeid med privat sektor
Samarbeid med privat sektor må ikke være avgjørende eller prioritert i vurdering av søknader om
informasjonsstøtte. Det vil ikke være mulig eller hensiktsmessig å få til et slik samarbeid i alle
prosjekter som ellers kan ha en stor verdi. Samarbeid med privat sektor kan være for krevende eller
umulig av flere grunner, blant annet på grunn av begrenset frihet i informasjonsarbeidet når man
inngår en flerårig samarbeidsavtale med privat sektor.
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3. Samarbeid med sivilt samfunn og felles søknader
Samarbeid er en sentral del av arbeidet vårt og ofte et viktig bidrag til god måloppnåelse. Som
medlemsorganisasjon er dette også et grunnleggende prinsipp for oss. Tett og godt samarbeid er
derimot ikke det samme som eller avhengig av felles søknader. Samtidig vil felles søknader ikke kreve
mindre administrasjon, men ekstra administrativ innsats og ressurser fra organisasjonene til
koordinering og forvaltning av felles prosjekter. Derfor må felles søknader ikke være prioritert i
fordeling av eller en forutsetning for informasjonsstøtten.

4. Søknadsfrist 1. august
Søknadsfristen 1. august er en for tidlig frist for å kunne skrive gode søknader og få på plass
eventuelle avtaler om samarbeid. Spesielt hvis man ønsker å inngå et samarbeid med andre
organisasjoner eller/og privat sektor trenger man god tid for dialog, utvikling av konsepter og
prosjekter og søknadsskriving. På grunn av avvikling av sommerferien er denne fristen enda mer
uheldig. Sex og Politikk foreslår at tidligere søknadsfrist 1. oktober opprettholdes.

5. Kompetansesenter for bærekraftsmålene
Sex og Politikk støtter ideen om et uavhengig kompetansesenter som vil omhandle hele bredden av
bærekraftsmålene. Det er svært positivt, forutsatt at et slikt senter finansieres utenfor
informasjonsstøtten. Det er også nødvendig å presisere videre oppgaver og funksjonen til et slikt
senter.
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