Til Familie- og kulturkomiteen

Oslo 15.10.2020

Innspill til Prop. 1S 2021 fra Sex og Politikk

Sex og Politikk er glad for at Kulturdepartementets budsjettforslag fremmer styrket innsats på
utdanningsområdet som sentralt for å få effekt for både enkeltindivid og samfunn. Det er også
positivt at en felles innsats både i Norge og internasjonalt fremmes som viktig og at seksuell og
reproduktiv helse står sentralt i dette arbeidet. Økning til arbeidet for bedre levekår og livskvalitet for
lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner er en god prioritering av et viktig felt for
likestilling og ikke-diskriminer. Sex og Politikk ønsker den nye tilskuddsordningen mot rasisme,
diskriminering og hatefulle ytringer velkommen. Den er et viktig bidrag til arbeidet for mangfold og
samarbeid. Vi savner likevel en tydeligere vektlegging av undervisning i og utenfor skolen om
seksualitet og kjønn, og et fokus på positiv seksualitet i tiltakene for å fremme likestilling og ikkediskriminering og i arbeidet med å forebygge vold og overgrep.
Vi ber derfor komiteen om å:
●

øremerke 2 millioner til arbeid i og utenfor skolen med seksualitet og kjønn, kropp og
grenser, religion og etnisitet som del av langsiktig, holdningsskapende og forebyggende
arbeid for likestilling og mot diskriminering og hatefulle ytringer, under Kap. 351 post 70 i
Kulturdepartementets budsjettforslag.

●

legge inn en merknad om å inkludere seksualitetsundervisning som del av
voldsforebyggende tiltak under Kap 840 post 70 i Barne- og familiedepartementets
budsjettforslag.

Sex og Politikk er enig i at utdanningsarenaen er helt sentral for tiltak som når alle og som sikrer at
likestilling og ikke-diskriminering blir grunnleggende i holdning og handling. Sex og Politikk er spesielt
opptatt av det forebyggende aspektet i denne sammenhengen, og vil fremheve god, dialogbasert og
alderstilpasset undervisning om seksualitet, kjønn, kropp, grenser, religion og etnisitet som et egnet
verktøy til å jobbe med dette. Dette ble også fremmet i det tverrdepartementalt oppnevnte
#UngiDag-utvalget, som slår fast at seksualitetsundervisning “..er helt avgjørende for å ruste elevene
til nåtid og framtid”, i NOU: Jenterom, gutterom og mulighetsrom - Likestillingsutfordringer blant
barn og unge.
I budsjettforslaget savner vi et fokus på at forebygging også må forankres i et positivt fokus på
seksualitet. Forebygging av vold og overgrep og bevisstgjøring om ikke-diskriminering må starte i ung
alder, slik at det kan bygges et godt grunnlag for trygghet og bevissthet rundt egne og andres
grenser. God dialogbasert undervisning gir handlingskompetanse og redskap for å snakke om både
positive og vanskelige opplevelser. God seksualitetsundervisning i skole og barnehage, med
forankring i en positiv seksualitet, er også et viktig bidrag til et inkluderende læringsmiljø, trygghet
rundt identitet, seksualitet og ikke-diskriminering.
I vårt arbeid med seksualitetsundervisning har vi tilbud rettet mot barn og unge i og utenfor skolen.
Vi har undervisningsopplegg med en interseksjonell tilnærming med fokus på religion, etnisitet og
seksualitet. Erfaringen vår er at dette skaper stort engasjement blant ungdom og løfter spørsmål og
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fordommer på en inkluderende måte. Undersøkelser viser at undervisere setter pris på et verktøy
som de kan bruke i samtale med barn og ungdom.

Mvh
Tor-Hugne Olsen
Daglig leder, Sex og Politikk
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