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SEX OG POLITIKKS INNSPILL TIL FOKUS – CSW65 2021
Priority theme: Women's full and effective participation and decision-making in public life, as well as
the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and
girls;
Review theme: Women's empowerment and the link to sustainable development (agreed
conclusions of the sixtieth session)
Seksuelle rettigheter
Diskriminering, stigmatisering, frykt og vold utgjør reelle trusler for mange mennesker i dag. Dette er
et direkte hinder for kvinner, unge jenter, seksuelle og etniske minoriteter og personer med
funksjonshemningers deltakelse i det offentlige liv.
Seksuelle rettigheter garanterer at alle har tilgang til betingelser som tillater realisering og uttrykk for
seksualitet uten noen form for tvang, diskriminering og vold, i en verdig og respektfull sammenheng.
En viktig forutsetning for en god seksuell og reproduktiv helse, er å være i stand til å foreta egne valg i
om egen kropp, kjønnsidentitet og seksualitet, og føle tilstrekkelig tillit og trygghet til å uttrykke sin
egen seksualitet. Tilstrekkelig kunnskap, informasjon og tilbud innen seksuell og reproduktiv helse er
essensielt.
I arbeidet for å fremme god seksuell helse og for unge og voksnes mulighet til å bestemme over eget
liv og reproduktive helse utgjør tilgang til trygg abort en viktig del.
Norge må fortsette sitt engasjement for likestilling, kvinners rettigheter og SRHR internasjonalt. Med
hovedvekt på de rettighetene som møter mye motstand og som ikke er tilstrekkelig anerkjent i mange
land, slik som abort, seksualitetsundervisning og diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Alle skal få sine seksuelle rettigheter oppfylt.
Helhetlig seksualitetsundervisning
Utdanning er en svært viktig faktor for kvinners fulle deltakelse i det offentlige liv, dette inkluderer
tilgang til seksualitetsundervisning, både i og utenfor skolen. Norge må gå i front for å sikre helhetlig
seksualitetsundervisning til barn og unge internasjonalt.
Seksualitetsundervisning er et effektivt forebyggende tiltak og verktøy for å gi jenter, kvinner og unge
kunnskap om deres rettigheter, samtykke, helse og trygge forhold. Helthetlig 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.

Vold
Det er nødvendig med en omfattende definisjon av vold som rommer alle former for seksuell og
kjønnsbasert vold (SGBV). Partnervold, voldtekt i ekteskapet, seksuell trakassering og skadelige skikker
bør fremheves.
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Menneskerettighetsforpliktelser som skal beskytte diskriminering og vold, inkludert kvinner, jenter og
ungdommer i politikken og offentlige arenaer, må respekteres, beskyttes og oppfylles.
Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK)
Rettighetene til lesbiske, bifile, transpersoner og interseksuelle bør eksplisitt omtales. Dette er av
særlig betydning for temaet vold, transkvinner er spesielt marginaliserte og har uforholdsmessig stor
sannsynlighet for å oppleve vold.
Ulovlige praksiser må avkriminaliseres, antidiskrimineringslover må innføres og det må gis adgang til
likekjønnet ekteskap.

Interseksjonalitet
Et interseksjonelt perspektiv i arbeidet for likestilling og ikke-diskriminering er helt essensielt. Kampen
for kvinners rettigheter gjelder for alle kvinner, uavhengig av seksualitet, kjønn tildelt ved fødsel,
etnisk, kulturell eller religiøs bakgrunn, funksjonsevne eller annen marginalisert gruppetilhørighet.

COVID-19 og konsekvenser for kvinner
Pandemien truer kvinners rettigheter og likestilling. COVID-19 har hatt stor innvirkning på voldsnivået
globalt, spesielt partnervold. Rapporter viser at det i alle regioner i verden er en betydelig økning i
antall kvinner som ringer til hjelpetelefoner og rapporterer om overgrep, og kvinner står overfor
betydelig barrierer for tilgang til nødvendige helsetjenester på grunn av pandemien.
Fremover vil det være nødvendig å følge med på pandemiens konsekvenser for jenter og kvinners
deltakelse i den offentlige liv, og økonomiske og politiske deltakelse. Det er også viktig å erkjenne
pandemiens konsekvenser ved alle aspekter av kvinners deltakelse, for eksempel hva økning i ulønnet
omsorgsbyrde vil bety for alle andre aspekter av kvinnedeltakelse.
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