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Til Utenriks- og forsvarskomiteen

SRHR-nettverkets innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2021–2022)
SRHR-nettverket er fornøyd med at bistandsprosenten står fast, og synes det er særlig positivt at
det foreslås en økning til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) på 230 millioner (se
side 184).
Likevel etterlyser SRHR-nettverket høyere økonomiske ambisjoner til SRHR. Vi mener det trengs en
solid økning til SRHR, til Kapittel 164 Likestilling, post 70 Likestilling og Kapittel 170 Sivilt samfunn,
post 70 Sivilt samfunn.
SRHR-nettverket oppfordrer og utfordrer Norge til å særlig prioritere og sette av konkrete beløp til
områdene abort og seksualitetsundervisning1, temaer som ofte møter stor motstand
internasjonalt.
Videre følger SRHR-nettverkets argumenter for hvorfor bevilgningene til SRHR bør økes:
1. Norge ligger bak på allerede inngåtte forpliktelser til SRHR
Det er positivt at det i statsbudsjettet refereres til Norges allerede inngåtte forpliktelser til SRHR, og
at forpliktelsene til Nairobi Summit 2019 ligger til grunn for Norges SRHR-innsats. Forpliktelsene er
på 10,4 milliarder kroner til SRHR i perioden 2020–2025, inkludert 760 millioner kroner til kampen
mot skadelige skikker for perioden 2020–2023 (se side 145 og 184). Bevilgninger til UNFPA utgjør en
viktig del av Norges Nairobi-forpliktelser. I statsbudsjettet 2021 kuttet Stortinget 85 millioner kroner
til UNFPA. Det er derfor gledelig at bevilgningene til UNFPA nå økes, og i statsbudsjettet 2022 står det
at disse vil bidra til å møte Norges forpliktelser. Til tross for økningen ligger Norge bak skjema for å nå
Nairobi-forpliktelsene.
Det er også positivt at Norges forpliktelser til Generation Equality Forum i 2021 nevnes i
statsbudsjettet (se side 182). Norge forpliktet seg blant annet til handlingskoalisjonen for “Kroppslig
autonomi og SRHR”, men har ikke fulgt opp med konkrete økonomiske forpliktelser. For å nå Norges
internasjonale forpliktelser må de totale bevilgningene til SRHR økes.
2. Koronapandemien har dramatiske konsekvenser for SRHR
Under koronapandemien har det på verdensbasis vært en økning i kjønnsbasert vold,
tenåringsgraviditeter, barneekteskap og skadelige skikker, og et økt press på tilgang til seksuelle og
reproduktive helsetjenester. Pandemiens negative konsekvenser for SRHR anerkjennes som et
problem i statsbudsjettet, men de økonomiske bevilgningene gjenspeiler ikke utfordringene, og
ambisjonene er for lave.
Sivilsamfunnet har spilt en særlig viktig rolle i håndteringen av pandemien, i arbeidet med å sikre
tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, og som vaktbikkje for å sikre de mest
marginalisertes rettigheter. Norge må bidra til at sivilsamfunnet fortsatt kan opprettholde sine tilbud
og sin rolle i kjølvannet av pandemien. Særlig støtte til ungdomsledede organisasjoner som opererer i
lokalsamfunn bør prioriteres. Ungdom generelt og spesielt ugifte jenter har ofte svært liten tilgang til
SRHR-tjenester. Stigma og tabuer rundt ungdom og særlig jenters seksualitet og behov for
prevensjon bidrar til svært mange uønskede graviditeter, barneekteskap og utrygge aborter.
1

Gjerne som del av forpliktelsene til Generation Equality Forum og målsettingene i handlingskoalisjonen for “Kroppslig
autonomi og SRHR”.
Se SRHR-nettverket og CSE-konsortiets innspill til Generation Equality Forum:
https://sexogpolitikk.no/wp-content/uploads/2021/06/SRHR-nettverket-og-CSE-konsortiets-innspill-til-Norges-forpliktelsertil-Generation-Equality-Forum-31.05.2021.pdf

1

22. oktober 2021

SRHR-nettverket mener en økning til sivilsamfunn er essensielt for å demme opp for pandemiens
alvorlige konsekvenser for SRHR.
3. Ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling må følges opp med økonomiske bevilgninger
I statsbudsjettet står det at det i 2022 vil bli utarbeidet en ny handlingsplan for kvinners rettigheter
og likestilling (se side 181). Nåværende handlingsplan Frihet, makt og muligheter 2016–2020 er
forlenget ut 2021. SRHR-nettverket forventer at SRHR forblir blant hovedområdene i
handlingsplanen, og at det følger konkrete økonomiske bevilgninger med den nye handlingsplanen.
4. SRHR-løfter i Hurdalsplattformen må følges opp med økonomiske bevilgninger
Det er gode nyheter at kvinners rett til å bestemme over egen kropp er en av seks
hovedprioriteringer i den nye Støre-regjeringens utviklingspolitikk. I plattformen står det at
regjeringen vil “forsterke norsk innsats, etablere nye allianser og øke støtten til familieplanlegging,
prevensjon og trygge aborter”, “bekjempe forfølgelse og diskriminering av mennesker basert på
seksuell legning” og “støtte opp om internasjonale tiltak for å bekjempe kjønnsbasert vold”. Også
sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge og mottakerland trekkes fram som viktige partnere og
bistandskanaler. SRHR-nettverket ønsker disse prioriteringene velkommen, og mener det er rimelig å
forvente en økning til SRHR for å oppnå disse målsettingene.
5. Øremerking av likestillingsbevilgninger som er flyttet til regionbevilgningene
SRHR finansieres over flere kapitler i statsbudsjettet, hvorav størsteparten av bevilgningene til SRHR
markert med DAC 130 i regnskapet for 2020 ligger under kapittel 170 sivilt samfunn og deretter
kapittel 164 likestilling.
I statsbudsjettet 2021 ble 107 millioner kroner flyttet fra likestillingsposten til regionbevilgninger, og
som påpekt i SRHR-nettverkets innspill til statsbudsjett i fjor er vi bekymret for hvordan midlene som
tidligere har ligget under likestillingsposten nå kan ettergås. SRHR-nettverket ber derfor om at
bevilgningene som ble flyttet fra likestillingsposten øremerkes likestilling og blir synlig i
rapporteringen i budsjettforslaget for 2023.
SRHR-nettverket takker for muligheten til å komme med skriftlig innspill!
Medlemmer av SRHR-nettverket som står bak innspillet:
Amnesty International Norway, Care, FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Kirkens
Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, Norske Kvinners Sanitetsforening, Plan International Norway, Redd
Barna, SAIH - Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond og Sex og Politikk.

Det internasjonale nettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er et åpent
nettverk av norske organisasjoner og enkeltmedlemmer, med formål å fremme seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter. Nettverket har et entydig fokus på globale utfordringer. Sex og
Politikk koordinerer SRHR-nettverket og kan kontaktes på kristine@sexogpolitikk.no, tlf. 92609658.
https://sexogpolitikk.no/internasjonalt-srhr-nettverk/
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