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Sex og Politikks muntlige innspill til Norges 10. rapport til FNs
kvinnediskrimineringskomite (CEDAW)
Sex og Politikk takker for muligheten til å komme med innspill.
Sex og Politikk jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)
både i Norge og internasjonalt. Vi er det norske medlemmet til International Planned Parenthood
Federation (IPPF), som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt med nasjonale
organisasjoner i mer enn 150 land. I Norge tilbyr vi blant annet seksualitetsundervisningmateriell til
skolen – også på samisk. Og vårt uke-6-materiell, som vi har tilbudt de siste ti årene, er det mest brukte
seksualitetsundervisningsmateriellet i Norge.
•

For oss er det viktig at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) har en sentral del i
Norges rapport til CEDAW-komiteen.

•

Utover dette vil vi gjerne spille inn behovet for helhetlig seksualitetsundervisning.
Seksualitetsundervisning utruster barn og unge med den kunnskapen og
handlingskompetansen de trenger for å kunne ta informerte valg som fremmer helse,
likestilling og trivsel, og som forebygger mobbing, diskriminering og krenkelser.
Norge er blant annet blitt bedt om å rapportere på tiltak for å bekjempe årsaker til
kjønnsbasert vold, tiltak som skaper bevissthet om digital vold og bildedeling, og utdanning
som utfordrer normer og kjønnsstereotypier.
Vår respons til dette, er at det fortsatt trengs en innsats i Norge for å styrke
seksualitetsundervisningen i skolen og sikre korrekt og relevant informasjon til barn- og
ungdom. Seksualitetsundervisning er lovpålagt og er godt forankra i læringsmålene, men vi ser
at tilbudet likevel varierer. Det er fremdeles store ulikheter mellom skoler og klasser i hvor god
undervisningen er. Undersøkelser og engasjement i media viser også tydelig at ungdom selv
ønsker mer og bedre undervisning om tematikken.
Seksualitetsundervisning må starte allerede i barnehagen med undervisning om kropp, respekt
og grenser, og må fortsette alderstilpasset gjennom hele skoleløpet, inkludert i videregående
opplæring.

Flere innspill fra Sex og Politikk vil bli gitt skriftlig.
Takk! Lykke til - og vi ser fram til videre samarbeid!
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