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Innspill fra SRHR-nettverket i anledning Budsjettkonferansen 16.-18.mars 2021
●

Bistandsprosenten må opprettholdes.
Et høyt bistandsbudsjett er nødvendig og helt sentralt for å motvirke de negative
konsekvensene av pandemien, og bidra til en positiv utvikling globalt frem mot 2030.
Framgangen vi har sett de siste årene står i fare for å reverseres som følge av pandemien, og
en rekke OECD-land har varslet kutt i sine bistandsbudsjetter. Det er derfor viktig at Norge
opprettholder rollen som en tydelig forkjemper for global solidaritet, og opprettholder 1
prosent av BNI til bistand, også i statsbudsjettet for 2022.

●

Norge må bidra til globalt helsesamarbeid og sterke helsesystemer.
Sterke helsesystemer er den beste forsikringen mot alvorlige konsekvenser av epidemier og
sykdomsutbrudd, og må sees i sammenheng med en tydelig satsing på vaksiner.
Primærhelsetjenester utgjør viktige byggeklosser i et sterkt helsesystem og er helt
grunnleggende for forebygging.
Pandemien har vist hvor sårbare og avhengige vi er av hverandre. Vi kommer ikke ut av
pandemien uten å samarbeide innen global helse. Norge har tatt en tydelig lederrolle i arbeidet
med håndtering av pandemien globalt, og dette bør Norge fortsette med.

●

Norge må prioritere SRHR og likestilling som en del av Covid-responsen, også i årene
som kommer.
Siden pandemien brøt ut, har vi på verdensbasis sett en økning i vold mot kvinner og jenter,
tenåringsgraviditeter og barneekteskap. Samtidig har lockdown og et overbelastet helsevesen
innskrenket tilgangen til helsetjenester som prevensjonsmidler, trygg abort, og mødre- og
barseltilbud.
I april 2020 hadde over halvparten av International Planned Parenthood (IPPF) sine
organisasjoner som tilbyr helsetjenester, reduserte tilbud eller stengte klinikker. Selv om flere
av klinikkene har kunnet gjenåpne, er fremdeles mange hardt rammet. Konsekvensene av
pandemien og dens ettervirkninger vil følge oss i lang tid fremover, og en langsiktig respons
er derfor nødvendig.
Samtidig som pandemien begrenser unges seksuelle rettigheter, er også motstanden mot helhetlig
seksualitetsundervisning en utfordring i mange land. Seksualitetsundervisning er et viktig tiltak
og verktøy for å gi jenter, kvinner og unge kunnskap om deres rettigheter, samtykke, helse og
trygge forhold. Det er derfor viktig at Norge trapper opp støtten til helhetlig
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seksualitetsundervisning til barn og unge, gjennom både UNESCO og UNFPA, og til
sivilsamfunnet.

●

Støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner bør prioriteres.
Sivilsamfunn verden over har opplevd et innskrenket handlingsrom som følge av pandemien.
Flere stater har utnyttet situasjonen til å begrense sivilsamfunnets mulighet til deltakelse og
påvirkning.
Sivilsamfunn, inkludert
lokale sivilsamfunnsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner,
ungdomsorganisasjoner og SRHR-organisasjoner, har spilt en svært viktig rolle i
håndteringen av pandemien og i arbeidet med å sikre tilgang til seksuelle og reproduktive
helsetjenester. Sivilsamfunnet har hatt en viktig rolle som vaktbikkje for å sikre de mest
marginalisertes rettigheter under covid-krisen. Norge må bidra til at sivilsamfunn kan
opprettholde sine tilbud og sin rolle.

●

Gjenopprette støtte til UNFPA.
UNFPA er den viktigste FN-organisasjonen som jobber med å styrke seksuell og reproduktiv
helse og rettigheter (SRHR), slik som seksualitetsundervisning, trygge aborter og
prevensjonstilgang. I statsbudsjettet for 2021 kuttet Stortinget 85 millioner kroner til UNFPA,
i neste års budsjett bør dette gjenopprettes til 2020-nivå.

●

Norge må ikke slå seg til ro med valget av president Joe Biden.
Fire år med Trump og Global Gag Rule (GGR), har hatt svært negative konsekvenser for
SRHR. Amerikansk bistand til organisasjoner som utfører eller informerer om trygg og lovlig
abort ble stanset. Dette har hatt enorme konsekvenser over hele verden og gått utover
millioner av menneskers helsetjenester, inkludert tilgang til trygge aborttjenester, prevensjon,
hiv-medisiner og helsetjenester for gravide. Til tross for at Norge og andre har prøvd å
demme opp for skadene, vil dette ta lang tid å rette opp.
Valget av Biden var godt nytt, og i januar skrotet han blant annet GGR og gjenopprettet
støtten til UNFPA. Norge må likevel opprettholde sine forpliktelser og støtte til SRHR, og
utnytte denne muligheten for et styrket samarbeid for realisering av seksuelle og reproduktive
rettigheter.

Medlemmer av SRHR-nettverket som står bak innspillet: FOKUS, Kirkens Nødhjelp, Norske
Kvinners Sanitetsforening, Plan International Norge, Redd Barna, SAIH, Seksualpolitisk nettverk for
ungdom (SNU) og Sex og Politikk.
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Dette innspillet er utarbeidet av nettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).
SRHR-nettverket har som formål å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Nettverket
har et entydig fokus på globale utfordringer. SRHR-nettverket er et åpent nettverk og består av
organisasjoner og personer som enten i kraft av sin faglige stilling i akademia, frivillige- og
humanitære organisasjoner, eller i kraft av sin personlige kunnskap og kompetanse om globale
utfordringer knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, aktivt kan bidra til å fremme en
global rettighetsbasert tilnærming til seksuell og reproduktiv helse.
Sex og Politikk er koordinator for SRHR-nettverket, og kan kontaktes på kristine@sexogpolitikk.no,
tlf. 92609658

