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Innspill fra: Foreningen Sex og Politikk

Høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen

I.

Styrk seksualitetsundervisninga

Sex og Politikk er glad for den brede enighet om viktigheten av seksualitetsundervisning for å sikre at
norske barn og unge får et trygt og positivt forhold til egen kropp. Barn og unge lærer også om
viktigheten av å kjenne til egne grenser og å respektere andres. Samtidig vet vi at seksualitetsundervisning er et viktig verktøy i oppfølgingen av “Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall
svangerskapsavbrudd” (2020-2024).
Seksualitetsundervisning er en del av løsningen på et av vår tids største folkehelseproblemer,
overgrep mot barn og mellom barn. Denne problematikken påpekes og gjenspeiles også i Justis- og
beredskapsdepartementets budsjett s. 225-226. KRIPOS rapporterer stadig en økning i nettrelaterte
overgrep mot barn, og vi vet også at det er et økende problem at barn utøver overgrep mot
hverandre. Agder-saken fra i sommer er ikke et enestående eksempel. Sex og Politikk mener at et
viktig verktøy i arbeidet for å sikre barn og unge en trygg oppvekst er å gi dem kvalitetssikret,
helhetlig og alderstilpasset seksualitetsundervisning fra barnehagen og til og med videregående
opplæring.
Sex og Politikk er glade for at Stortinget de siste årene har avsatt midler til styrking av
seksualitetsundervisning, med øremerkede midler i Kunnskapsdepartementets budsjett, kapitel 225
post 75, hvor FRI - Rosa Kompetanse skole, Skeiv Ungdom og Sex og Politikk står oppført med
henholdsvis 2 000 000,-, 1 500 000,- og 600.000,- kroner. Sex og Politikk ser positivt på støtten som
har blitt vedtatt for å styrke organisasjonene som støtter skolene med seksualitetsundervisningen og
ser positivt på at seksualitetsundervisning settes tydeligere på dagsorden på Stortinget.
Disse beløpene er imidlertid langt lavere enn det som avsettes i våre naboland Sverige og Danmark
hvor våre søsterorganisasjoner RFSU og Sex og Samfund mottar mer enn 10 millioner kroner til å
drive seksualitetsundervisningskampanjer lik de vi driver gjennom Uke 6 for barne- og
ungdomsskolen og Uke 16 for videregående skoler.
Seksualitetsundervisningsmateriell fra Sex og Politikk, Uke 6, ble brukt ved 51% av grunnskolene i
Norge i skoleåret 2020/2021, noe vi er stolte av. Økningen kom særlig i forbindelse med MeToodiskusjonene fra et nivå rundt 25-30% av skolene før det. Vi ser imidlertid at økningen skjer
geografisk skeivt og opplever forskjeller mellom by og land, og har derfor over tid vært bekymret for
at vi i større grad bidrar til at de som allerede har god seksualitetsundervisning får bedre
seksualitetsundervisning, heller enn at vi sikrer at de som ikke får noen eller svært mangelfull
seksualitetsundervisning får et tilbud. Tilbud på nord-samisk og nynorsk har vært deler av svaret på
dette og økt aktivitet mot undervisere, skoler og kommuner utenfor Oslo og det sentrale
Østlandsområdet et annet.
Dette er ressurskrevende arbeid, og Sex og Politikk klarer ikke dette arbeidet så godt som vi ønsker
med dagens tilskuddsnivå.

II.

Lærerutdanningene må forberede lærere på seksualitetsundervisning

Det er viktig at Utdannings- og forskningskomiteen tar på alvor at lærerutdanningene ikke
forbereder lærerne på å undervise i seksualitet. Det er essensielt at læreren føler seg trygg og
kunnskapsrik i møte med klassen når det skal undervises, uansett fag. Vi vet at mange lærere finner
det ekstra utfordrende å måtte tilegne seg all denne kompetansen alene, og mange etterlyser et
bedre tilbud.
Sex og Politikk mener at post 22 i kapittel 226 Kvalitetssikring av grunnopplæringa må inneholde en
merknad om å inkludere kompetanse innen seksualitetsundervisning i lærerutdanningene og/eller
videreutdanning for skoleledere og lærere. Det er ikke tilstrekkelig at støtteressurser blir
tilgjengeliggjort slik foreslått på s. 32, det må øremerkes midler til dette i kapittel 226, post 22.

III.

Konklusjon

Sex og Politikk ber derfor komiteen om å:
1. Øke støttebeløpet til Sex og Politikk under post 75, kapittel 225 fra foreslåtte NOK 600.000
til NOK 2.000.000
2. Legge inn en merknad om å inkludere kompetanse innen seksualitetsundervisning i
kvalitetssikringen av lærerutdanningene og i ordninger for videreutdanning for skoleledere
og lærere, kapittel 226, post 22 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa.

For Sex og Politikk

Tor-Hugne Olsen
Daglig leder

Om Sex og Politikk
Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for
å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt. Vi er det norske medlemmet av
verdens største føderasjon for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, International Planned Parenthood Federation.

