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Innspill fra Sex og Politikk til Kultur- og likestillingsministerens tale under CSW65
•

Norge står i en unik situasjon som ett av få land nærmest uten motstand mot seksuelle rettigheter.
Dette setter oss i en posisjon hvor vi er i stand til å sette seksuelle rettigheter på agendaen i
internasjonale fora, slik som under kvinnekommisjonen. Vi oppfordrer Kultur- og
likestillingsministeren til å adressere de rettighetene som møter motstand internasjonalt og som
ikke er tilstrekkelig anerkjent i mange land, slik som abort, seksualitetsundervisning og
diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

•

Det er svært positivt at Norge har tatt del i Generation Equality Forum, som styremedlem i Compact
for kvinner, fred og sikkerhet og humanitær handling. I sin rolle som styremedlem har Norge en
gylden anledning til å fremme behovet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i
krise- og konfliktsituasjoner. I tillegg til rollen som styremedlem oppfordrer Sex og Politikk Norge
til å bli commitment maker i Action Coalition for kroppslig autonomi og seksuell og reproduktiv
helse og rettigheter.
Videre oppfordrer vi Kultur- og likestillingsministeren til å nevne Generation Equality Forum i sin
tale under kvinnekommisjonen, og med dette bidra til å gi legitimitet til den viktige
jubileumsmarkeringen. Generation Equality Forum kommer på et tidspunkt hvor konkrete tiltak
for å demme opp for pandemiens store tilbakeslag for SRHR, likestilling og kvinners rettigheter er
spesielt er nødvendig!

•

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. Vi oppfordrer Kultur- og likestillingsministeren til å adressere behovet for en
interseksjonell og anti-rasistisk likestillingsagenda og kvinnebevegelse.

Vi ønsker dere lykke til i videre arbeid og forberedelser til CSW, og ser fram til fortsatt samarbeid!

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere
om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt. Vi er det norske
medlemmet i verdens største føderasjon for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, International Planned
Parenthood Federation (IPPF). IPPF er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt med nasjonale
organisasjoner i mer enn 150 land. I Norge tilbyr vi blant annet seksualitetsundervisningmateriell til skolen,
inkludert «Uke 6» det mest brukte seksualitetsundervisningsmateriellet i Norge som var i bruk ved mer enn 40%
av grunnskolene sist skoleår.
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