Sex og Politikk sitt innspill til KrFs stortingsprogram 2021-25 – internasjonal del
Sex og Politikk takker for invitasjonen til å komme med innspill til KrFs nye internasjonale politikk. KrF
er et av få partier som aktivt skaper rom for innspill fra sivilsamfunn – et viktig og godt initiativ.
Utkastet til nytt partiprogram har flere viktige element, slik som fokuset på fattigdomsbekjempelse,
inkludering av sivilsamfunn, behovet for multilateralt samarbeid og en samstemt norsk politikk.
Sammenlignet med inneværende program, utviklingsmeldingen «Verdivalg og veivalg for en ny tid» og
politikken som KrF har bidratt til gjennom å ha Utviklingsministeren, savner vi en tydeligere inkludering
av seksuelle og reproduktive rettigheter, slik som prevensjonsmidler og seksualitetsundervisning, og
seksuelle minoriteters rettigheter.

Når ny programperiode starter er det litt over et år siden verden opplevde utbruddet av den globale
covid-19 pandemien. På verdensbasis har vi sett en økning i vold mot kvinner, tenåringsgraviditeter og
barneekteskap. Barn og unge har mistet verdifull skolegang og tilgang på god og helhetlig
helseinformasjon. Lock-down og et overbelastet helsevesen har innskrenket tilgangen til
helsetjenester som prevensjonsmidler, trygg abort, og et godt mødre- og barseltilbud.
Allerede før pandemien brøt ut så vi at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter stod under press
både i enkeltland og i internasjonale fora. Family Planning 2020 initiativet som Norge tilsluttet seg i
2012 hadde som mål å gi 120 millioner flere kvinner tilgang til prevensjonsmidler. Foreløpige målinger
viser at vi har kommet litt over halvveis mot å nå dette målet.
Seksuelle minoriteter opplever alvorlige menneskerettighetsbrudd, vold og stigma i mange land. Dette
skyldes både en opprettholdelse av lover som kriminaliserer sex mellom personer av samme kjønn og
uttalelser fra ledere som rettferdiggjør stigma og diskriminering. Situasjonen har forverret seg for
mange under covid-19 pandemien.
Framskritt vi har fått på grunn av felles innsats over mange år har blitt reversert på grunn av
pandemien og politisk motstand i enkeltland. Utviklingen påvirker ikke bare hver enkelt kvinne og
ungdoms rett og mulighet til å bestemme over egen kropp og liv, det påvirker også forutsetningen for
en bærekraftig utvikling. Og det er de fattigste og mest marginaliserte som lider mest.
Når KrF, som en sentral forkjemper for internasjonal solidaritet og et sterkt norsk
utviklingsengasjement, skal planlegge for framtiden håper vi derfor at kvinners og ungdoms helse,
likestilling og marginaliserte gruppers rettigheter blir tydeliggjort. Dette vil bygge på det arbeidet Krf
har vært en forkjemper for både i Norge og internasjonalt og som er avgjørende for å nå
bærekraftsmålene og en mer rettferdig verden.

Vi har følgende konkrete forslag til tillegg i konkrete linjer:
3. En bedre verden gjennom samarbeid
* Menneskerettigheter
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Ny linje under 317
•

Styrke innsatsen for avkriminalisering av sex mellom mennesker av samme kjønn og bekjempelse
av vold og diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

4. En mer rettferdig verden
* Bistand for å utrydde fattigdom
Nytt punkt linje 473
•

Styrke innsatsen for seksuelle og reproduktive rettigheter med spesielt fokus på
seksualitetsundervisning og tilgang til prevensjonsmidler.

Med vennlig hilsen
Kjersti Augland
Fungerende daglig leder
Oslo, 14.12.2020
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