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2020

Lederen har ordet
2020 kan bli stående som et år vi ble rykket ut av uskylden, ut av troen på at det
meste lar seg kontrollere i vårt moderne samfunn. Et lite virus med stor
spredningsevne skulle komme til å snu opp ned på hverdag og vaner. Faguttrykket
«kohort» gikk inn i språket, og «dugnad» var plutselig ikke lenger et kortvarig
krafttak sammen med naboer med graving i blomsterbed og vasking og maling i
fellesarealer, etterfulgt av en hyggelig stund med pizza og øl. Isteden ble «dugnad»
en betegnelse på at vi mistet av kontakt og nærhet til andre, at skoler og
barnehager stengte, reiser, feiringer og fester ble avlyst og vi tilbrakte enda flere
timer ved PC-en enn vi er vant til; fysiske møter ble det lite av. Og i lille Norge fikk
vi en påminnelse om at verden ikke er så stor som vi ofte tenker, og at vi er til de
grader avhengige av hverandre. «Globalisering» fikk et helt konkret innhold.

Vi må holde avstand. Seksualitet handler om nære
forhold mellom mennesker. Vi vet litt om hvordan
pandemien har påvirket våre intime relasjoner, det
vil vi først i ettertid få omfattende kunnskap om det.
Noe har kanskje blitt bedre. Det har også kommet
betydelige utfordringer. Det kommer på spissen for
personer som selger sex, de som nettopp lever av
nærkontakt, og som dessuten er utenfor regulerte
arbeidsforhold. I fattige land kan vi se hvordan
seksuelle helsetjenester taper i knallhard
prioritering om knappe ressurser. I land med
autoritære regimer benyttes pandemien som
påskudd til å stramme inn på nødvendige
helsetjenester. Prevensjon, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare
infeksjoner, fødselsomsorg og abortomsorg lider både av personellmangel og
problemer med transport, og seksualitetsopplysning får en knekk når skoler
stenges og familier settes på strekk. Som alltid er det de mest ressurssvake og
marginaliserte som rammes hardest. Våre søskenorganisasjoner rapporterer om
store problemer, men også om mye inspirasjon og kreativitet.
Årsrapporten viser både bredde og dybde i arbeidet i Sex og Politikk. Det er godt
å se at Uke 6 fortsatt får så gode tilbakemeldinger. Revisjon av noe materiale etter
fagfornyelsen, og oversetting til nynorsk og samisk, kan forhåpentlig gjøre
innholdet enda mer relevant og tilgjengelig. Kontakten med politikere er fortsatt

2

nær, med en rekke innspill og uttalelser, i en tid da det er særlig viktig med åpne
kanaler til politikere fordi det er valg i 2021. Sex og Politikk har fortsatt en sentral
rolle i arbeidet med seksualitets- og kjønnsmangfold i vår globale føderasjon. Stor
stas var det også da filmen “Kunsten å være syndig” vant førstepris på filmfestival
i Bergen. Et nytt prosjekt om eldre og seksualitet, i samarbeid med andre
organisasjoner, er et nybrottsarbeid, både innholdsmessig og metodisk.
For sekretariatet i Sex og Politikk har 2020 betydd store krav til omstilling og
fleksibilitet, med hjemmekontor og digitale møter. Jeg syns derfor det er ekstra
inspirerende å lese hva som faktisk har blitt utført i året som gikk. På styrets vegne
vil jeg rette en stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen. Jeg har savnet å treffe
dere så ofte som tidligere, og krysser fingrene for at tilværelsen snart blir mer
normal!
Selv om vi ikke har møttes fysisk, har det vært mange arrangementer og
medlemsmøter. Samarbeidet med Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, SNU, er
i en særstilling, dere utfordrer og inspirerer oss, fortsett med det!
Vi lever på mange måter i inspirerende tider. Mange av oss pustet lettet ut da det
ble valgt en ny president i USA. Men fire års politikk konservativ seksualpolitikk i
verdens mektigste land har satt globale spor det kan ta tid å viske ut. Også i
Europa finnes det krefter som vil neglisjere kunnskap og sette seksuelle
rettigheter til side, og de organiserer seg stadig mer.
Foreningen vår trengs fortsatt!

Berit Austveg, styreleder
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Seksualitetsundervisning
Året 2020 skiller seg fra normen på flere måter. Fra skolestart høsten trådte
fagfornyelsen i kraft, med nye læreplaner for både grunnskolen og videregående
utdanning. Det gir nye muligheter, men også behov for oppdatert og tilpasset
undervisningsopplegg og kompetansebygging. Men viktigst av alt, dette vil være
første gang elever, undervisere, foresatte, myndigheter og sivilsamfunn sammen
må sikre læring, trivsel, trygt arbeidsmiljø og inkludering etter et år med en
gjennomgripende pandemi. Sex og Politikk vil være en positiv kraft i denne
ekstraordinære situasjonen. Med 10 års erfaring med Uke 6 som det foretrukne
undervisningsopplegget om kropp, følelser, identitet og seksualitet, har
foreningen det siste året vært pådriver for tverrfaglig samarbeid for trivsel, god
folkehelse og livsmestring i skolen. I 2020 kom vi også et godt skritt på vei i
ambisjonen å ha alt vårt seksualitetsundervisningsopplegg tilgjengelig på både
bokmål, nynorsk og samisk.
Med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, og fra
2020 også Sametinget, har Uke 6 i løpet av 10 år vokst til å bli landets mest brukte
opplegg for seksualitetsundervisningen, med rundt 42 prosent av norske
grunnskoler registrert i forrige skoleår. Mer enn ni av ti av de som har brukt Uke
6 før vil anbefale materialet til en kollega. Uke 6 og Mine og dine grenser lages og
tilbys av Sex og Politikk.
Høsten 2020 kom Sex og Politikk for første gang inn i statsbudsjettet for
påfølgende år, med en grunnstøtte i Utdanningsdirektoratets budsjetter.

Uke 6 – deltakelse og geografisk spredning
Hvert skoleår mottar alle landets grunnskoler e-post med informasjon og tilbud
om gratis tilgang til Uke 6-materiellet. Undervisere må registrere seg på nettsiden
www.uke6.no for å få tilgang til materiellet. I tillegg tilbys materiellet til andre
utenom grunnskolen som snakker med unge om seksualitet, for eksempel
helsestasjoner, voksenopplæring, konfirmasjonsundervisere og andre som
jobber med barn og unge. Et nyhetsbrev sendes flere ganger i løpet av året til alle
registrerte undervisere, og fra høsten 2020 alle tidligere registrerte brukere av
Uke 6, til sammen over 7000 adresser.
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For skoleåret 2019-2020 registrerte 2559 undervisere ved 42 % av norske barneog ungdomsskoler seg som undervisere i Uke 6. De rapporterte at de underviste
182 786 elever. Sannsynligvis ble Uke 6 brukt ved flere skoler, da vårt
registreringsskjema er forenklet og kun gir anledning til å velge én skole på en
nedtrekksmeny, der man tidligere kunne oppgi flere skoler per underviser (aktuelt
for helsesykepleiere). Av de 2559 registrerte underviserne var 2103 lærere (82,18
%), 374 helsesykepleiere (14,6 %) og 82 andre undervisere (3,2 %), som for
eksempel rådgivere, sosiallærere, inspektører og rektorer.
Vi så en nedgang på 2,7 % i antall registrerte undervisere i 2019-2020 og -3,1 %
antall underviste elever ved 4,7 grunnskoler sammenlignet med forrige skoleår.
Dette skyldes sannsynligvis COVID-19 som påvirket aktiviteten i vår, da
promoteringsarbeid som vanligvis finner sted under våren ble avlyst etter
restriksjoner innført 12. mars. I tillegg har fylkes- og kommunesammenslåingen
antagelig hatt virkning ettersom Uke 6-teamet måtte fokusere på å lage nye
oversikter over skoler, kommuner og fylker.
De siste årene har Sex og Politikk gjort en ekstra innsats i oppfølgingen av de tre
fylkene som har lavest antall registrerte skoler på Uke 6. Dette har gitt resultater
i etterfølgende år. Skoleåret 2019/2020 hadde vi ekstra fokus på fylkene Hedmark,
Møre og Romsdal og Rogaland. Dette fokuset ble imidlertid påvirket av
pandemien, som gjorde at kampanjearbeid som ville foregått over sommeren
utgikk. For skoleåret 2020-2021 gjorde statistikken for 2019-2020 at fokuset på
Hedmark ble byttet ut med Troms og Finnmark. Gjennom rekruttering av
Elevorganisasjonen som kampanjeambassadør for 2021 og fylkesambassadører i
Rogaland, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark, ble grunnlaget for en synlig
og elevengasjert fylkessatsning lagt på tampen av 2020.

Uke 6-kampanjeuka 2020
Siden oppstarten i 2011 har Sex og Politikk arrangert en kampanjeuke i årets
kalenderuke 6. Skolene oppfordres til å sette av uka til å ta opp temaer rundt
kropp, følelser, identitet, seksualitet og trivsel, og å samarbeide tverrfaglig.
Påmeldingsstatistikkene viser at et flertall av de registrerte planlegger å
gjennomføre aktiviteter og undervisning basert på Uke 6 i kampanjeuka.
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Rett før skoler over hele landet ble preget av nedstenging, sosial avstand og
smittevern, rakk vi å gjennomføre en vellykket Uke 6-kampanje for tusenvis av
undervisere og elever. Temaet Press og forventninger skapte stort engasjement
også i sosiale medier.
Gjennom Uke 6-kampanjen 2020 med tema Press og forventninger ønsket Sex og
Politikk å skape dialog og læring rundt sentrale temaer i barn og unges liv som
kan hjelpe dem å forstå og håndtere press og forventninger de møter i hverdagen
sin.
Vi utarbeidet en egen kampanjeside med tre alderstilpassede kampanjepakker til
henholdsvis 1.–4. trinn (med undertema Følelser), 5.–7. trinn (med undertema
Kropp og kroppsidealer) og 8.–10. trinn (med undertema Forskjellen mellom porno
og

sex).

Kampanjepakkene

inneholdt

utvalgte

oppgaver,

PowerPoint-

presentasjoner, quiz (Kahoot), plakater, informasjonsskriv til foreldre og foresatte
og filmer. Under emneknaggen #forventningsfri publiserte vi daglig innhold på
sosiale medier, blant annet tre korte videoer tilpasset ungt publikum og bruk i
undervisning: Hva er å være normal, Trenger vi rom for samtaler og Hvordan snakke
om kondombruk. Videoene ble godt mottatt og delt på sosiale medier.

Bildetekst: Kampanjebilde Uke 6, #forventningsfri

Årets Uke 6-ambassadør var YouTuber og influenser Arman Surizehi. Sex og
Politikk laget videoen Forskjellen mellom sex og porno med Arman. Sexolog/Uke 6superbruker Hanne Kro-Sørborg, som i kampanjeuka ble sett tilsammen 77 000
ganger

på

YouTube

og

Facebook,

og

delt

på

Facebook-siden

til

Kunnskapsdepartementet. Videoen lå i topp 40 mest sette videoer på YouTube i
flere dager og genererte nesten 200 nye følgere på Sex og Politikks Facebook-side.
Kampanjen ble lansert i Drammen foran entusiastiske elever på Kjøsterud
ungdomsskole. Som en del av kampanjeuka deltok Sex og Politikk i Uke 6 7

seksualitets- og mangfoldsuka i Arendal og holdt seksualitetsundervisning for
ungdomsskoleelever på Jordal skole i Oslo. Kampanjen ble dekket fra både
fagbladet Utdanningsnytt, i riksdekkende medier Framtida og Utrop og lokale
medier i Agder og Oslo og Viken, blant annet NRK Oslo og Viken.
Flertallet av de registrerte underviserne melder at de gjennomfører aktiviteter i
kampanjeuka, og svært mange registrerer seg i forbindelse med kampanjen.
Dette viser at gjennomføringen av en kampanjeuke gir skolene en arena for å
prioritere seksualitetsundervisning og tverrfaglig samarbeid. Samtidig er det viktig
at vi når fram med budskapet om at alt tilgjengelig Uke 6-materiell kan brukes fritt
gjennom hele skoleåret, uavhengig av kampanjeuka.

Lansering av nytt Uke 6-materiell for ungdomsskolen, på bokmål,
samisk og nynorsk
18. november 2019 kom de nye læreplanene for grunnskolen. Fagfornyelsen er
den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006, og
påvirker hvordan vårt undervisningsmateriell ser ut. Tre tverrfaglige temaer
innføres i skolen fra høsten 2020: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig
utvikling og Folkehelse og livsmestring. For temaet Folkehelse og livsmestring er god
helhetlig alderstilpasset seksualitetsundervisning et viktig verktøy.
Våren 2020 ble Uke 6-materiellet for ungdomsskolen oppdatert i tråd med de nye
læreplanene. Grunnmateriell og temamateriell ble erstattet av syv temahefter, én
lærerveiledning og ett hefte med introduksjonsoppgaver. Dette skjer etter
anbefalinger fra lærere i vårt superbrukernettverk.
Det

nye

materiellets

bokmålsversjon

ble

lansert

i

Norges

største

bokmålskommune Oslo, på Nordpolen skole i samarbeid med statssekretær i
Kunnskapsdepartementet Anja Johansen (V) i august. Bokmålslanseringen ble
dekket av VG og VG TVs Snapchatkanal rettet mot unge og Sagene Avis.
Lanseringen ble en flott arena til å sette fokus på og fronte helhetlig
seksualitetsundervisning.
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Bildetekst: Statsstatssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet var med på lanseringen av
splitter nytt Uke 6-opplegg på Nordpolen skole i Oslo.

Nynorskversjonen

av

materiellet

nynorskkommune

Ålesund

i

skulle

november.

blitt

lansert

i

landets

Pandemisituasjonen

største

gjorde

at

lanseringen måtte endres til en digital lansering. Lanseringa skjedde i samarbeid
med ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (AP), Noregs Mållag, Norsk
Målungdom og Nynorsksenteret. Her vanket det mye positiv oppmerksomhet og
mange lovord fra våre samarbeidspartnere som framholdt Sex og Politikk som
foregangsorganisasjon når det gjelder å gjøre vårt materiell tilgjengelig på
nynorsk – både under lanseringen og i media i etterkant.
– På same måte som det er viktig at dei unge elevane på ungdomsskulen vert trygge på
seg sjølve og sin eigen seksualitet, er det også viktig at dei vert trygge på eigen identitet,
siterte Framtida nestleder i Noregs Mållag Synnøve Marie Sætre i deres artikkel
om nynorsklanseringen.
Gjennom

høsten

2020

har

det

blitt

jobbet

med

å

gjøre

det

nye

undervisningsmateriellet tilgjengelig på samiske språk, et arbeid som er
muliggjort gjennom et samarbeid med Sametinget. Dette har vært en omfattende
jobb.

Ved

utgangen

av

2020

var

arbeidet

med

å

oversette

hele

ungdomsskolemateriellet til nordsamisk godt i gang, og ferdigstilt i begynnelsen
av februar 2021 med sikte på lansering i Kautokeino, den største kommunen i
forvaltningsormådet for samisk språk.
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Det har ikke vært mulig å oversette hele materiellet til sør- og lulesamisk. Vi har
imidlertid høsten 2020 fått oversatt 15 av oppgavene fra Uke 6 og Mine og dine
grenser til sørsamisk og lulesamisk i samarbeid med LearnLab. Dette er
oppgavene plukket ut på tvers av de alderstilpassede heftene, som vil si at luleog sørsamisktalende elever nå har mulighet til å lære om seksualitet på sitt
førstespråk fra 1. klasse til og med videregående skole.

Mine og dine grenser
Sex og Politikk har utarbeidet undervisningsmateriellet Mine og dine grenser til
bruk i videregående skole. Da fagfornyelsen trådte i kraft høsten 2020 ble det for
første gang obligatorisk å undervise elever i videregående skole om kjønns- og
seksualitetsrelaterte temaer.
Arbeidet med revidering av Mine og dine grenser er i gang, med Intervention
Mapping som førende metode. Fagfornyelsen i den videregående skole er
imidlertid enda ikke helt ferdigstilt, og læreplanene for deler av videregående
skole er fortsatt til høring. Det vil si at vi belager oss på ferdigstilling og profilering
av Mine og dine grenser våren 2021. Mine og dine grenser er “vårt” og gir større
frihet enn Uke 6, der vi er bundet til lisens med Sex og Samfund.
Vi har startet utvelgelse av referansegrupper for dette arbeidet, blant annet i
samarbeid med Elevorganisasjonen. Sex og Politikks ungdomsorganisasjon
Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) vil også trekkes inn i denne prosessen.
Målet er å ha nytt materiell på bokmål, nynorsk og samisk klart til skolestart
høsten 2021.

Undervisningsmateriell om bærekraftsmålene i bruk
Sex og Politikk lanserte i oktober 2018 undervisningsmateriell for ungdomsskolen
Ingen bærekraftig utvikling uten helse, likestilling og utdanning! som skal bidra til å
skape kunnskap om og gjøre FNs bærekraftsmål engasjerende for elevene.
Materiellet har fokus på målene for helse, likestilling og utdanning, og hvordan
seksuell

og

reproduktiv

helse

og

rettigheter

er

integrert

i

disse.

I

registreringsskjemaene for Uke 6 kan undervisere også markere om de skal bruke
dette undervisningsmateriellet.
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Gode tilbakemeldinger fra undervisere
Hvert år gjennomfører Sex og Politikk en brukerundersøkelse blant de som har
vært påmeldt Uke 6. Resultatene fra denne undersøkelsen, sammen med
statistikk fra påmeldingene, samles i en årlig brukerevaluering.
Resultatene sammenlignes med tidligere års evalueringer for å kunne se
nærmere på utviklingen og bruken av Uke 6-materiellet over tid. Resultatene viser
at Uke 6 ansees som et veldig godt opplegg som er relevant for underviserne i
forbindelse med kompetansemålene, med tanke på arbeid mot mobbing og
flerkulturelle elever.
Underviserne ble bedt om å gi Uke 6 en karakter på en skala fra en til seks.
Spørreundersøkelsen i 2020 viste at 24,49 % av respondentene ga Uke 6 i
skoleåret 2019-2020 karakter 6, den høyeste karakteren mulig. Deretter fulgte
karakteren 5, som ble gitt av 51,02 % av respondentene. 18,37 % ga karakteren 4,
som betyr at 93,88 % av respondentene ga Uke 6 skoleåret 2019-2020 karakter 4
eller høyere. Funnene i undersøkelsen i 2020 bekrefter altså at Uke 6-materiellet
stadig oppleves som relevant, nyttig og engasjerende, både av undervisere og
elever. I 2020 opplyser 97,69 % av respondenter at de vil anbefale Uke 6 til sine
kollegaer. Dette er høyere enn noen gang.
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Abort
Koronapandemien har, som for alle, også preget året for Sex og Politikk. Mye av
vårt internasjonale arbeid har handlet om hvordan pandemien rammer SRHR og
hvordan vi best kan demme opp for skadene av pandemien.
Utover dette har det amerikanske presidentvalget og de stadige effektene av
Trumps munnkurvregel (Global Gag Rule) preget året. Sex og Politikk har også sett
fram mot det norske stortingsvalget i 2021 og sendt innspill til samtlige
programkomiteer.

Nordiske parlamentarikere ber Trump fjerne munnkurvregelen
På dagen som markerte tre år siden Trump signerte den såkalte munnkurvregelen
(Mexico City Policy / Global Gag Rule) arrangerte Sex og Politikk og
Stortingsnettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter en konferanse
på Stortinget om konsekvensene av Trumps politikk. På programmet sto Chloë
Cooney fra Planned Parenthood Federation of America og Elizabeth Sully fra
Guttmacher Institute. Statssekretær fra Utenriksdepartementet Marianne Hagen
innledet. Parlamentarikere og søskenorganisasjoner fra Norge, Danmark, Sverige
og Finland deltok.
I et åpent brev til president Trump ba lederne for de nordiske
parlamentarikernettverkene for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i
Sverige, Finland, Danmark og Norge han om å umiddelbart å fjerne
munnkurvregelen.
Konferansen ble dekket av Klassekampen, Dagsavisen, Bistandsaktuelt og Radio
Nova. Mediedekningen inkluderte intervjuer med Chloë Cooney fra Planned
Parenthood Federation of America og Kjersti Augland, seniorrådgiver i Sex og
Politikk. I forkant av konferansen ble en kronikk om konsekvensene av
munnkurvregelen og påfølgende reaksjon av europeiske givere publisert i
Bistandsaktuelt Utsyn. Kronikken er skrevet av Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex
og Politikk – Sex og Politikk har forblitt fast spaltist i Bistandsaktuelt Utsyn i 2020.

Abid Raja tar på seg rollen som She Decides-ambassadør
I juni 2020 deltok Sex og Politikk og vår ungdomsorganisasjon Seksualpolitisk
Nettverk for Ungdom – SNU på møte med kultur- og likestillingsminister Abid Raja.
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I møtet bekreftet Raja at han tar på seg rollen som She Decides-ambassadør etter
tidligere kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. I en felles kronikk i VG i
forbindelse med Verdens befolkningsdag 11.
juli er likestillingsministerens og Sex og
Politikks budskap klart: Enhver kvinne skal ha
rett til å utøve sitt privatliv, selv kunne velge
partnere, og selv avgjøre hvorvidt hun vil gifte
seg og om hun vil ha barn. Hun bestemmer!

Bildetekst: Daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen,
kultur- og likestillingsminister Abid Raja, leder i SNU Sol
Stenslie og rådgiver i Sex og Politikk Kristine Bjartnes.

Nytt håp for seksuelle rettigheter med Joe Biden som president i USA
I november inviterte Sex og Politikk og Stortingets nettverk for seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter til et webinar om situasjonen for seksuelle
rettigheter i USA, nærmere bestemt hvilken innvirkning president Trump har hatt
for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i sin presidentperiode, og hvordan
valget av Joe Biden vil prege kvinners rettigheter i den kommende perioden.
Samtalen ble innledet av Chloë Cooney fra vår søskenorganisasjon i USA, Planned
Parenthood Federation of America. I panelet satt Hanne Skartveit, politisk
redaktør i VG, Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, og Jennifer Bailey, professor i
statsvitenskap ved NTNU. Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) fra Stortingets nettverk
for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, ledet samtalen.
Det er vanskelig å fatte omfanget av den globale skaden Trump-administrasjonen
har påført seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Det vil kreve en enorm
global innsats og samarbeid av president Biden for å gjenopprette skaden etter
fire år med Trumps styre.
Dagsavisen publiserte et leserinnlegg om Sex og Politikks håp for seksuelle
rettigheter etter valget av Joe Biden som 46. amerikanske presidenten. Innlegget
var en oppfølging av et tidligere leserinnlegg publisert i Klassekampen om Geneva
Consensus Declaration, en anti-SRHR-deklarasjon presentert i oktober 2020 av
blant andre Brasil, Egypt, Ungarn, Indonesia, Uganda og USA.
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Stortingets SRHR-nettverk mener innskrenkningen av abortloven i
Polen bryter landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser
Den 22. oktober 2020 vedtok Polens grunnlovsdomstol strenge restriksjoner i
forhold til abort som i praksis gjør abort nesten umulig i Polen.
Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), ledet
av Heidi Nordby Lunde (H) og nestleder Kari Elisabeth Kaski (SV), sendte et brev til
Polens president og ba ham respektere polske kvinners rett til å fritt bestemme
over eget liv, helse og kropp og stanse all vold mot fredelige demonstranter.
I en kronikk på trykk i Dagbladet uttalte videre Stortingets SRHR-nettverk
følgende: «Sex og Politikk og Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og
rettigheter (SRHR) mener den polske regjeringens forsøk på å ytterligere innskrenke
abortloven bryter med Polens internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.»
I et brev sendt til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, helse- og
omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja uttrykte
Sex og Politikk sin bekymring for situasjonen i Polen og ba den norske regjeringen
fordømme den overdrevne voldsbruken mot demonstranter, aktivister og
kvinnerettighetsorganisasjoner. I sitt svarbrev skriver ministrene at de deler
oppfatningen om at kvinners rett til å bestemme over eget liv og egen kropp er en
grunnleggende menneskerettighet og at dette fortsatt vil være en viktig
prioritering både i regjeringens nasjonale likestillingspolitikk og i
utenrikspolitikken.

Bildetekst: Sex og Politikk deltok i demonstrasjon utenfor den polske ambassaden i Oslo oktober 2020.
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Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
(SKK)
Sex og Politikk har styrket sitt arbeid med seksuell orientering, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk i 2020. For første gang har Sex og Politikk inngått et prosjektarbeid,
hvor vi i samarbeid med International Planned Parenthood Federation (IPPF)
støtter våre søskenorganisasjoner i 12 land i deres arbeid med å styrke SKK. Dette
er IPPF sitt første prosjekt for å styrke sin kapasitet innen seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK). Dette prosjektet påvirker rammevilkår for
LHBTI-personer (lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersexpersoner) og andre
som ikke følger de tradisjonelle kjønns- og seksualitetsnormene.
Prosjektet finansieres av IPPF sekretariatet, og har en styringsgruppe bestående
av en person fra hvert av sekretariatets syv kontorer, dvs. Nairobi (Afrika sør for
Sahara kontoret), Mexico City (Amerika kontoret), Brussels (Europa kontoret),
Tunis (Midtøsten og Nord Afrika kontoret), Bombay (Sør-Asia kontoret) og Kuala
Lumpur (Øst-Asia og Oseania kontoret), samt hovedkontoret i London.
Prosjektets konkrete mål er å endre lover og regler som diskriminerer eller
undertrykker skeive i de tolv land som er med i prosjektet. Disse ble valgt ut av
regionkontorene og er Botswana, Kenya, Tunisia, Marokko, Nord-Makedonia,
Romania, India, Sri Lanka, Kambodsja, Indonesia, Guyana og Trinidad og Tobago.
I tillegg kartlegger prosjektet metodene som organisasjonene bruker og formidler
disse til inspirasjon og etterfølgelse internt i IPPF.
Etter sitt først møte i november 2019 har organisasjonene laget planer for hvilke
lover eller regler som de skal kjempe for å fjerne, endre eller innføre og deretter
lage en påvirkningsplan for hvordan jobbe mot dette målet. De første resultatene
har kommet, og i november presenterte Sex og Politikk en film laget av IPPF
Indonesia i forbindelse med markeringen av transminneuka i Bergen. Andre
aktiviteter inkluderer en rapport om vold mot LHBTI-ungdommer i NordMakedonia, en misse-konkurranse i Marokko og en rapport om vilkårene for
transpersoner i Tunisia.
Arbeidet har blitt presentert gjennom en rekke arrangementer, den største på
den internasjonale homofobi-dagen den 17. mai, da IPPF Sri Lanka og IPPF
Marokko presenterte sine planer i et digitalt møte for hele IPPF bevegelsen.
Sex og Politikk fulgte og opp arbeidet med tro og skeive i samarbeid med Skeiv
Verden, Salam og Skeivt Kristent Nettverk. Det ble avholdt møter under Skeive
Sørlandsdager i Kristiansand og Bergen Internasjonale filmfestival i Bergen som
hadde stor og engasjert deltakelse.
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Film som metode for styrking av SKK
Dokumentarfilmen “Kunsten å være syndig” hadde premiere under Bergen
International Film Festival 11. oktober med utsolgt sal. Filmen er en storsatsing i
Sex og Politikks arbeid for menneskerettighetene til skeive. Filmen handler om
Ahmed Umar, politisk flyktning, anerkjent kunstner og første åpent homofile
sudanske mann. Ahmed møter utfordringer både i Norge og Sudan – hjemme i
Sudan kunne sex mellom menn inntil nylig bli straffet med dødsstraff – men den
uredde kunstneren lar seg ikke stoppe så lett, og i “Kunsten å være syndig” følger
vi ham på reise tilbake til fødelandet. Dokumentaren er en reise på tvers av
verdener og kulturer som utforsker betydningen av kunst og religion, nasjonal
identitet og tilhørighet, seksualitet og kjærlighet.
Etter premieren fulgte en koronavennlig premierefest med spørrerunde ledet av
Stina Amankwah fra Skeiv Verden Vest, som pratet med dokumentarens
hovedperson Ahmed Umar og dens regissør Ibrahim Mursal om identitet, språk
og maskulinitet blant annet. Produsent Geir Bergersen fra Skagerak Film, Bjørnar
Dahle fra Raftostiftelsen og Siri Gloppen fra Amnesty International Norge holdt
innlegg om viktigheten av dokumentarens tematikk, dens kunstneriske kvalitet og
betydningen av den som redskap for menneskerettighetskamp.

Bildetekst: Medvirkende til filmen får blomster ved premieren av “Kunsten å være syndig” 11.oktober.

Vi fortsatte å sette søkelys på både “Kunsten å være syndig” og temaet seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk hele følgende uke i Bergen. 14.
oktober holdt vi panelsamtale med temaet «Hvordan er det å leve åpent som
troende og skeiv?» med Ahmed Umar, Ibrahim Mursal, Elisabeth Meling fra Skeivt
kristent nettverk og Qazaz Mirza fra Skeiv Verden Vest.
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Bildetekst: Spørrerunde med Stina Amankwah fra Skeiv Verden Vest, Ahmed Umar og Ibrahim Mursal
på premierefesten

Bergen International Film Festival
får årlig skoleklasser på besøk.
Denne uken fikk elever muligheten
til se «Kunsten å være syndig», i
tillegg til å stille spørsmål til både
regissør
Ibrahim
Mursal
og
hovedpersonen i filmen Ahmed
Umar. Elevene imponerte stort med
evne
til
refleksjon,
empati,
nysgjerrighet
og
interkulturell
forståelse. Kanskje dokumentaren
burde bli en del av pensum for å
sikre at flest mulig får samme
filmopplevelse samt innsikt i viktige
historier som Ahmeds?
Bildetekst: Skolevisning under BIFF 2020

Flere medier hadde innslag om Kunsten og være syndig, blant andre NRK P2
Kulturstripa, Rushprint og Klassekampen.
Neste store visning var Nordic/Docs film festival i Fredrikstad, der filmen vant
prisen for beste dokumentarfilm mellom 30-60 minutter. Juryen sa dette i sin
begrunnelse:
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“Her er en vellaget, vakker, grusom, farlig og rørende film om et helt usedvanlig
menneske. Dramaturgien, tilstedeværelsen, visualiteten og det kulturelle nivået
denne filmen utspiller seg i gjør den ganske enkelt til stor filmkunst.”
Å vinne beste dokumentarfilm på Nordic/Docs festivalen, gjør at filmen vurderes
automatisk til Amandapris nominasjon.

Bildetekst: Filmplakat, “The art of Sin”
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Andre SRHR-områder
Til tross for et år med svært begrensede muligheter for å reise og treffes fysisk
har Sex og Politikk hatt et aktivt og produktivt år. Vi har bidratt med en rekke
innspill til politiske prosesser i både norske og internasjonale fora, vi har avholdt
flere arrangementer og markert internasjonale merkedager slik som
prevensjonsdagen og befolkningsdagen.

Ny storsatsing: Nasjonalt kompetanseløft om eldre og seksuell helse
2020–2022
I 2020 utvidet Sex og Politikk horisonten og engasjerte oss i arbeidet for god
seksuell helse for eldre. I tett samarbeid med Foreningen FRI, Likestillingssenteret
KUN og Likestillingssenteret og med finansiering fra Helsedirektoratet startet vi
arbeidet med å utvikle e-læringsverktøy, fagdag og ulike ressurser for eldre og
helsepersonell samlet på nettportalen www.eldreogseksuellhelse.no. Dette er
nybrottsarbeid for å styrke kompetansen om eldre og seksuell helse i Norge og
bidra til en positiv seksualitet gjennom hele livet.
Sex og Politikk har hovedansvar for to e-læringsverktøy rettet mot eldre og
helsepersonell og utvikling av læringsfilmer som skal brukes i ressursene.
Forskning viser at seksualitet forblir en viktig del av livet gjennom alderdommen
og at seksuell tilfredshet er forbundet med sunn og aktiv aldring, likevel er eldres
seksualitet usynliggjort og stigmatisert i samfunnet, både i mediebildet, i
forskning og som del av helsefaglig praksis. En sammenlignende undersøkelse
blant eldre i fire europeiske land viser at norske eldre topper onanistatistikken,
og at 91 prosent av eldre norske menn og 74,2 prosent av eldre kvinner i Norge
har vært seksuelt aktive det siste året (Træen m.fl., 2018). Samtidig viser studiene
også at eldre utgjør en spesielt sårbar gruppe når det gjelder seksuell helse. Dette
handler både om fysiologiske endringer og økt risiko for langvarige sykdommer,
og at eldre unngår å oppsøke helsehjelp for seksuelle problemer, mens
helsepersonell unngår å tematisere seksualitet i møte med eldre pasienter. Begge
atferdsmønstre er forbundet med manglende kompetanse om seksualitet og
aldring, negative og stereotypiske holdninger til eldre personers seksualitet og
bekymringer vedrørende utfallet av å tematisere seksualitet under
helsekonsultasjoner. Dette skal vår nye storsatsing adressere.
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I 2020 har prosjektet hatt hovedfokus på å etablere en tett og god kontakt med
målgruppene, sikre tilstrekkelig brukermedvirkning og starte utviklingen av
ressursene.
Vi har etablert en felles bred referansegruppe med forskere, fagpersoner og
representanter fra målgruppens brukerorganisasjoner, og hatt en rekke
enkeltmøter med ulike interesseorganisasjoner, universiteter, Utviklingssenter
for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og kommuner. Over alt har vi møtt stor
entusiasme og engasjement for prosjektet.
For Sex og Politikk har det vært viktig å forankre arbeidet hos våre 18
medlemsorganisasjoner. Flere jobber direkte med målgruppene og vil bidra til
både utvikling og implementering, slik som HivNorge, Norske Kvinners
Sanitetsforening og Internasjonal Helse og Sosial Gruppe. Vi har også startet et
samarbeid med våre skandinaviske søskenorganisasjoner i Sverige og Danmark
for å bygge på deres erfaringer på feltet. Prosjektet har arrangert flere
fagseminarer for å sikre en felles kunnskapsforankring, samt starte en
kunnskapsdeling og øke interessen for feltet innenfor og utenfor nettverket vårt.
Den store lanseringen av prosjektet er planlagt på den internasjonale eldredagen
1. oktober 2021 med en nasjonal konferanse. I 2020 markerte vi dagen med en
kronikk i Vårt Land og Dagsavisen.
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SRHR i en global pandemi
Koronapandemien viste tydelig behov for langsiktig arbeid og humanitær innsats,
samt viktigheten av kontinuerlig tilgang til seksuelle og reproduktive
helsetjenester.
Pandemien har store negative konsekvenser for seksuell og reproduktiv helse og
rettigheter. Sex og Politikk har derfor bidratt med en rekke politiske innspill,
arrangementer og mediesaker i løpet av 2020 for å belyse hvordan pandemien
rammer, og delt anbefalinger til hvordan vi best bør møte utfordringene vi står
ovenfor. IPPF gjennomførte flere undersøkelser blant medlemsorganisasjonene
for å kartlegge konsekvensene av Covid-19 på tilgangen til SRHR-hjelp. Dette var
viktig informasjon som Sex og Politikk fremmet for norske myndigheter. I et
innspillsmøte med statssekretær i Utenriksdepartementet Marianne Hagen (H) i
april bekreftet statssekretæren at Norge er forpliktet til å fortsette å gå foran i
arbeidet med likestilling og kvinners rettigheter, også under covid-19-pandemien,
og understreket behovet for å inkludere en kjønnsdimensjon i
pandemiresponsen.
Årsmøteseminaret tok også for seg koronapandemien og utfordringene
pandemien skaper for både tilgang til prevensjonsmidler og for å sikre
omfattende seksualitetsundervisning, samt utforske måter å sikre at unges
tilgang seksuelle og reproduktive helsetjenester opprettholdes i krisetid. I panelet
satt blant andre Paul Richard Fife, avdelingsdirektør i avdeling for helse, utdanning
og menneskerettigheter i Norad. Fife forsikret at i både responsen og
gjenoppbyggingen etter pandemien vil inkludering av sårbare grupper være helt
essensielt, og at likestilling, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter,
kjønnsbasert vold og jenters tilgang til utdanning står høyt på den norske
agendaen, også i krisetid.
Sex og Politikk har også sammen med våre nordiske søskenorganisasjoner sendt
brev til de nordiske utenriks- og utviklingsministrene med oppfordring til tett
nordisk samarbeid i håndteringen av pandemien og i arbeidet med realisering av
SRHR og likestilling. I sitt svarbrev gjentar de norske ministrene at SRHR er en
sentral prioritet i Norges utenriks- og utviklingspolitikk, og orienterer om at de
nordiske landene har blitt enige om å påta seg et spesielt ansvar for å fremme
likestilling, inkludert SRHR, i arbeidet med å build back better etter pandemien.
Ministrene anerkjenner også nødvendigheten av tett dialog med sivilsamfunn og
at samarbeid med Sex og Politikk og IPPF vil være viktig.
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Markering av den internasjonale prevensjonsdagen
Sex og Politikk markerte den internasjonale prevensjonsdagen med et
arrangement på Deichman Bjørvika. I 2020 er det også 60 år siden p-pillen kom
på markedet som prevensjon. Arrangementet besto av to panelsamtaler, et om
p-pillens historiske og nåværende betydning for kvinner, og et om globale
innsatser og utfordringer knyttet til prevensjonstilgang.
Medarrangører var Countdown 2030 Europe, Forlaget Manifest, KFUK-KFUM
Global og Norske Kvinners Sanitetsforening. Forfatter av boka «Pillen – historien
om 1900-tallets viktigste oppfinnelse», Marte Eilelsen, innledet med å fortelle om
p-pillens historie.

Bildetekst: I panelet satt blant annet Helene Svabø og Sigrun Stenseth, forfattere og programledere for
podcasten Femihelse.

Arrangementet ble filmet og opptaket publisert på Sex og Politikks sosiale medier.
Arrangementet ble også dekket av Radio Nova, mens kronikken Den
revolusjonerende pillen endret kvinners liv – men prevensjon er fortsatt en kampsak
kom ut i Bistandsaktuelt Utsyn i forbindelse med Verdens prevensjonsdag.
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Norge fremmer SRHR i internasjonale fora
Sex og Politikk har også i 2020 vært del av Norges delegasjon til FNs
befolkningskommisjon (CPD). Vår daglige leder deltok i arbeidet med å forberede
delegasjonen, og Sex og Politikk kom med mange innspill underveis. Dessverre
ble møtet gjennomført digitalt, og forhandlingene førte ikke til et sluttdokument.
Det ble derfor besluttet at alt blir flyttet til 2021.
Under FNs generalforsamling i september vedtok 82 land en felles uttalelse om
Beijing+25. Norge var aktivt med i koordineringen av denne. Uttalelsen inneholder
et tydelige formuleringer om kvinners og jenters rettigheter og SRHR, og gjentar
et sterkt engasjement for å iverksette Beijing- og ICPD-agendaen. Dette er første
gang et så stort antall land blir med på en SRHR-uttalelse.
2020 skulle markere 25-årsjubileet for Beijing-plattformen. Forumene som skulle
finne sted i Mexico og Frankrike er utsatt til 2021, og arbeidet med Generation
Equality Forum er godt i gang. Norge er styremedlem for FNs Compact on Women,
Peace and Security and Humanitarian Action.

Bildetekst: Tor Hugne Olsen, Sex og Politikk. Sunniva Håberg, KFUK-KFUM Global. Thea Caroline Zwahlen,
SNU. Paul Richard Fife, Norad. Abena Acheampong, Planned Parenthood Association of Ghana. Kristine
Blokhus, UNFPA.

I forbindelse med Verdens befolkningsdag 11. juli hadde Sex og Politikk en kronikk
på trykk i Vårt Land, sammen med Nicholas Wilkinson (SV) og Tina Shagufta Munir
Kornmo (V), medlemmer av Stortingets SRHR-nettverk. Kronikken handler om
hvordan tilgang til prevensjon og trygge aborter ble borte over natten som følge
av pandemien, og med en oppfordring til at Family Planning 2020-initativet
videreføres fram til 2030.
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Utviklingsministeren uttaler at SRHR er en viktig del av norsk
utviklingspolitikk
I november arrangerte Sex og Politikk et webinar om konsekvensene det
amerikanske valget og koronapandemien har for SRHR. Utviklingsminister Dag
Inge Ulstein (KrF) og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken
Huitfeld (Ap), deltok, i tillegg til våre søskenorganisasjoner i Malawi (FPAM) og USA
(PPFA).
Utviklingsministeren gjentok de norske forpliktelsene, gitt under 25årsmarkeringen av Kairoerklæringen i Nairobi i november 2019, og uttalte at
regjeringen vil fortsette å ta til orde for SRHR: «Regjeringen står fast på at CSE,
abort, tilgang til prevensjon og frihet fra vold og skadelig praksis er viktig for
likestilling, og derfor også et viktig aspekt av vår utviklingspolitikk. Økt likestilling
er også viktig for å bekjempe pandemien».

Stortingsarbeid og arbeid mot valget 2021
Sex og Politikk er sekretariat for Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv
helse og rettigheter. Dette nettverket har i år vokst til 39 medlemmer fra alle
politiske partier. Vanligvis har nettverket sendt representanter til viktige
internasjonale møter eller land, men dette utgikk i 2020. Et nordisk møte ble
imidlertid avholdt i Stortinget med Norge som vert i januar hvor det ble laget en
felles uttalelse til USA hvor de nordiske parlamentarikerne krevde at
munnkurvregelen ble fjernet.
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Sex og Politikk startet våren 2020 arbeidet mot stortingsvalget 13.9.2021. Først
ved å påvirke utarbeidelsen av nye partiprogram. I juni lanserte vi vårt
innspillsdokument med forslag til politikk på våre kjerneområder:
seksualitetsundervisning, abort og SKK (seksuell orientering, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk). Flere av programutkastene har inkludert elementer av våre
forslag.
Sex og Politikk Vi følger dette arbeidet videre mot partienes landsmøter og inn i
valgkampen 2021.
Sex og Politikk lagde som vanlig innspill til statsbudsjettet og deltok i høringene i
helsekomitéen, familie- og kulturkomitéen og utenrikskomitéen. SRHR hadde
relativt gode uttellinger i budsjettet og Sex og Politikk feiret at vi for første gang
har ei egen budsjettlinje i statsbudsjettet da vi ble tatt inn med 500.000,- i
Kunsnkapsdepartementets budsjett.

25

Organisasjon
I 2017 hadde Sex og Politikk for første gang hatt et tosifret antall ansatte. I 2018
og 2019 konsoliderte vi den sterke veksten ved å opprettholde antall ansatte i
sekretariatet. Med ti ansatte ved slutten av året økte vår innsats for seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ytterligere. 2020 har vist seg til å være et
utfordrende år på grunn av pandemien og restriksjoner som denne forårsaket.
Sex og Politikks sekretariat har møtt restriksjonene og en ny hverdag med mye
hjemmekontor med fleksibilitet, og har sikret gode resultater og måloppnåelse.

Medlemmer i Sex og Politikk
Ved årets slutt hadde Sex og Politikk 303 individuelle medlemmer og 17
medlemsorganisasjoner, totalt 320 medlemmer som er en økning med nesten 50
% i antall medlemmer sammenlignet med 2019.

Arrangementer og medlemsmøter
I tillegg til Jubileumskonferansen holdt vi til sammen 20 arrangementer, hvorav
tre var spesielt rettet mot våre medlemmer og cirka halvparten var digitale
arrangementer på grunn av pandemirestriksjoner.
Vi organiserte tre medlemsmøter i 2020:
● 22. januar hadde vi medlemsmøte: USA og SRHR-politikk - hva står på spill
fram mot valget 2020?
● 26. mai holdt vi Årsmøte for medlemmer i Sex og Politikk.
● 7. desember holdt vi medlemsmøte: Seksualitet - en ressurs hele livet om
det nye prosjektet Eldre og seksuell helse.
Vi arrangerte fem webinarer og lanseringer knyttet til vårt arbeid med
seksualitetsundervisning:
● 3. februar: Lansering av Uke 6-kampanjen 2020 - #forventningsfri på
Kjøsterud ungdomsskole i Drammen.
● 18. mai: Webinar: Comprehensive sexuality education and access to
contraception during crisis
● 31. august: Lansering av nytt Uke 6-materiell for ungdomsskole på
Nordpolen skole i Oslo
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●

12. november: Webinar i regi av Norad og CSE-konsortiet: Comprehensive
Sexuality Education

● 30. november: Lansering av nytt Uke 6-materiellet for ungdomsskolen på
nynorsk
Vi arrangerte fire møter og webinarer og lanseringer knyttet til vårt arbeid med
prosjektet Eldre og seksuell helse:
● 11. juni: Temamøte om seksuell helse og eldre voksne over 60 år
● 26. august: Fagdag om eldre og seksuell helse
● 10. november: Webinar: Sex, aldring og rabalder med overgangsalder
● 7. desember: Medlemsmøte: Seksualitet - en ressurs hele livet
Vi arrangerte fem paneldebatter og webinarer knyttet til vårt arbeid med temaene
innen SKK:
● 18. mai: Webinar: Marking The International Day Against Homophobia,
Transphobia and Biphobia
● 22. juni: Digital deltakelse i Oslo Pride 2020: Internasjonale
søsterorganisasjoner - sterkere sammen!
● 11. oktober: Premiere av Kunsten å være syndig + samtale med regissøren
og hovedrolleinnehaveren
● 14. oktober: Paneldebatt: Hvilke utfordringer møter skeive i troende miljøer?
● 17. november: Webinar: Sexuality and Gender Diversity within IPPF med
visning av kort film fra Indonesia
Vi arrangerte én konferanse og fire møter og seminarer knyttet til merkedager og
vårt internasjonalt arbeid:
● 22. januar: Medlemsmøte: USA og SRHR-politikk - hva står på spill fram mot
valget 2020?
● 23. januar: Konferanse: Make Sexual Rights Great Again! – 3 Years of US
Global Gag Rule
● 8. juni: Møte med Stortingets SRHR-nettverk: Seksuell og reproduktiv helse
og rettigheter i koronakrisen
● 26. september: Seminar: Verdens prevensjonsdag: Den revolusjonerende
pillen
● 24. november: Webinar: Covid-19 og presidentvalget i USA - Hva nå for
SRHR?
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Årsmøte i Sex og Politikk 2020
Sex og Politikks årsmøte ble avholdt 26. mai 2020, både som fysisk arrangement
på Ingensteds i Oslo og som digitalt arrangement på Zoom. Det avgående styret
presenterte årsmeldingen og forslag til ny virksomhetsplan og oppdaterte
vedtekter. Årsmøtet vedtok alle presenterte dokumentene.
Årsmøtet gjenvalgte følgende styremedlemmer:
● Leder: Berit Austveg
● Nestleder: Solveig Hokstad
● Styremedlemmer: Joar Svanemyr, Aileen Bjørnstad (LUNAR), Cathrine Linn
Kristiansen (Kvinnefronten), Marthe Pedersen (PION)
● Varamedlemmer: Hildegunn Bomnes (Stiftelsen Amathea), Line Viktoria
Fineide
Årsmøte valgte følgende nye styremedlemmer:
● Styremedlem: Tiril Thérese Stenhammer (Seksualpolitisk Nettverk for
Ungdom – SNU)
● Varamedlem: Thea-Caroline Zwahlen (Seksualpolitisk Nettverk for
Ungdom – SNU)

Sex og Politikk i tradisjonelle og sosiale medier
Sex og Politikks arbeid fortsatte å være interessant for medier, og pressearbeidet
i 2020 ga gode resultater. Vi bidro med fem kronikker til Bistandsaktuelts spalte
Utsyn, publiserte kronikker i flere riksdekkende aviser, blant annet VG og
Dagbladet Meninger, og våre arrangementer og kampanjer ble dekket av både
riksdekkende og lokale medier. En oversikt over presseoppslag i 2020 finnes på
vår hjemmeside.
I 2019 hadde vi i tillegg en klar økning i antall følgere og i rekkevidden i våre digitale
kanaler, spesielt knyttet til arrangementer og kampanjer vi gjennomførte i løpet
av året. Antall følgere på vår Facebook-side økte med nesten 15 % til 2 775, og
antall følgere på vår Instagram-profil med over 30 % til 1 491. Vår Twitter-profil
fikk 6 % flere følgere, totalt 2 258.
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IPPF-akkreditering
Gjennom 2020 ble Sex og Politikks arbeid med å bli akkreditert for 5 nye år i IPPF
avsluttet. En stor revisjon av vedtektene og oppdaterte grunndokumenter på
andre områder inkludert personalhåndbok og økonomireglement ble resultater
av denne prosessen.
På IPPFs styremøte i november ble Sex og Politikk reakkreditert.

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)
Gjennom 2020 bisto Sex og Politikk SNU i deres administrative og organisatoriske
arbeid ved å ha en ansatt ungdomskoordinator i en deltidsstilling for å styrke
SNUs administrasjon og samarbeidet mellom SNU og Sex og Politikk.
2020 startet veldig godt for SNU. 2019s julekalender #myteknuserne fortsatte å gi
veldig stor oppmerksomhet, og dette resulterte i både nye medlemmer og følgere
i sosiale medier. I januar ble prosjektet videreført, og det ble lagd en håndbok med
alle mytene. Denne ble sendt gratis ut til skoler, helsesykepleiere og andre som
jobber med ungdom. Alt i alt ble det sendt ut rundt 500 håndbøker.
I januar arrangerte SNU, sammen med RFSU Norge, en premierevisning av
kortfilmen #DearCondom og panelsamtalen Kjære kondom i Oslo. SNU arrangerte
også to sexquizer i februar, et på Kulturhuset og et på Samfunnet Bislet i Oslo.
Oppmøtet var stort på alle disse tre arrangementene. I mars ble det nedstengning
i Norge og i store deler av landet, blant annet Oslo, ble det frarådet å holde fysiske
arrangement. Dette var noe som ble vanskelig for mange frivillige
ungdomsorganisasjoner, også for SNU. I april holdt SNU en digital sexquiz,
«Karantene-spesial», på påskeaften.
SNU fikk henvendelser fra unge som slet under nedstengningen og startet derfor
en kontinuerlig runde på Instagram hvor det ble tipset om filmer, bøker, serier og
podkaster som tok opp forskjellig tematikk innenfor SRHR, både i Norge og
internasjonalt. Det ble også startet en ukentlig spørsmålsrunde Ukas 6, der unge
hadde mulighet å sende inn spørsmål. SNU startet i tillegg å gi informasjon i
sosiale medier om sex under korona.
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I februar fikk SNU publisert kronikken Gi oss en sexpositiv seksualitetsundervisning i
VG, som fikk mange delinger og stort engasjement. I april fikk SNU publisert
kronikken Indonesia investerer i ungdommens seksuelle og reproduktive helse. I juni
skrev SNU en artikkel om 10 regnbue-seire i 2020 i Verdens beste nyheter. I oktober
deltok SNU på NRK Nyheters Snapchat og snakket om unge og porno. Dette fikk
også stor deling på sosiale medier. I november deltok SNU på NRK P3, der det ble
argumentert for en norsk samtykkelov. I forbindelse med Nytfestivalen deltok
SNU som paneldeltaker.
SNUs internasjonale arbeid fortsatte gjennom 2020, og organisasjonen bidro til å
øke kunnskapen om seire og motgang på SRHR internasjonalt. SNU skrev to
kronikker, en sammen med flere andre organisasjoner om den sterke motgangen
på LHBTI-rettigheter i Polen, Brasil og Sør-Afrika. SNUs delegat for YSAFE jobbet
gjennom første halvdel av 2020 med manus for podkasten SexpositiviTEA with
YSAFE, som ble lansert i november på Spotify. Videre engasjerte SNU seg jevnlig i
diskusjoner i YSAFE-samarbeidet, inkludert tre webinarer i forbindelse med YSAFE
med temaer: Aids og hiv, CSE during the pandemic og Utveksling av
ungdomsorganisasjonenes forskjellige arbeid. Videre deltok SNU i webinaret med
Sex og Politikk med tema: Consequences of and solutions for safe CSE delivery during
the pandemic. SNU var i tillegg med på et utviklingsseminar med en
ungdomsorganisasjon fra Taiwan, hvor organisasjonen leverte kunnskapsrike
CSE-tilnærminger med tema likestilling.
SNU opprettet fire utvalg i 2020: politisk utvalg, kommunikasjonsutvalg, arrangementsutvalg og fagutvalg. Arrangementsutvalget fikk dessverre ikke noen søkere
og ble derfor ikke oppstartet, men de tre andre utvalgene fikk mange søkere og
arbeidet godt gjennom hele 2020. Organisasjonens tre lokallag i Trondheim,
Rogaland og Midt-Troms fortsatte sin aktivitet i 2020, dog sterkt preget av
pandemien. Sentralstyret hadde ikke mulighet til å besøke dem, men ga støtte
digitalt.
I 2020 skrev SNU fire høringsinnspill:
-

om nasjonale faglige retningslinjer for helsehjelp til personer med
kjønnsinkongruens,

-

til KrFs internasjonale utvalg om å styrke Norges rolle som forsvarer av
seksuelle og reproduktive rettigheter,

-

om endringer i straffeloven der SNU ønsker å tilføye kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk,
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-

til representantforslag om styrking av LHBTI-politikken (herunder fremme
forslag om å forby konverteringsterapi) og representantforslag om en aktiv
regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold og til
forskrifter
om
nasjonale
retningslinjer
for
barnevernsfaglige
masterutdanninger.

I slutten av november gikk SNU inn i et formelt samarbeid med Amnesty
International Norge, DIXI Ressurssenter, Krisesentersekretariatet, Norske
Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), om å
få en samtykkebasert voldtektslovgivning i Norge.
I april ble SNU etableringsmedlem i Landsrådet for barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU) med intensjoner om å bli fullverdige medlemmer i
april 2021. I juni arrangerte SNU et digitalt årsmøte der et nytt og svært aktivt
sentralstyre på elleve personer ble valgt. Organisatorisk opplevde SNU en veldig
sterk medlemsvekst i løpet av 2019. Antall registrerte medlemmer gikk fra 181 til
430, noe som er en økning på over 137%.

I august 2020 mistet SNU sin politiske nestleder, Synnøve, i selvmord, noe som
preget arbeidet i etterkant. Hun var en fantastisk solstråle av et menneske, full av
engasjement og gjennomføringskraft. Synnøve gjorde mye for SNU på kort tid og
har satt spor i oss alle. Dette gjorde at SNU siste halvår av 2020 valgte å roe ned
organisasjonens arbeid til det minimale og fokuserte på å ivareta hverandre.

Styret i Sex og Politikk

Styret fram til årsmøte 26. mai 2020 besto av:

● Leder:

Berit Austveg

● Nestleder:

Solveig Hokstad

● Styremedlemmer: Aileen Bjørnstad (LUNAR), Cathrine Linn Kristiansen
(Kvinnefronten), Christian Lomsdalen, Joar Svanemyr, Katinka Goffin
(Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom – SNU), Marthe Pedersen (PION),
Nina S. Krizan (ansattes representant)
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● Varamedlemmer: Hildegunn Bomnes (Stiftelsen Amathea), Line Viktoria
Fineide, Linda Haugland (ansattes representant)

Nytt styre i Sex og Politikk fra og med 26. mai 2020:

● Leder:

Berit Austveg

● Nestleder:

Solveig Hokstad

● Styremedlemmer: Aileen Bjørnstad (LUNAR), Cathrine Linn Kristiansen
(Kvinnefronten), Joar Svanemyr, Marthe Pedersen (PION), Tiril Thérese
Stenhammer (Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom – SNU), Nina S. Krizan
(ansattes representant)
● Varamedlemmer: Hildegunn Bomnes, Line Viktoria Fineide, Thea-Caroline
Zwahlen (Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom – SNU), Linda Haugland
(ansattes representant)
Johannes Rindal er observatør som medlem av europastyret i International
Planned Parenthood Federation (IPPF).

Sekretariat
Sekretariatet i Sex og Politikk besto per 31. desember 2020 av:
● Daglig leder: Tor-Hugne Olsen
● Seniorrådgiver SRHR internasjonalt: Kjersti Augland
● Seniorrådgiver seksualitetsundervisning: Ellen Marie Hansen
● Seniorrådgiver SKK: Linda Haugland
● Rådgiver kommunikasjon og administrasjon: Nina S. Krizan
● Rådgiver SRHR internasjonalt: Kristine Bjartnes
● Prosjektkoordinator seksualitetsundervisning: Ibrahim Mursal
● Prosjektmedarbeider seksualitetsundervisning: Adele Straumsnes
● Ungdomskoordinator: Rebecca Nielsen Wångström
● IKT-konsulent: Eduard Petrac
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