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Til Utenriks- og forsvarskomiteen

Sex og Politikks innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S
(2021–2022)
Sex og Politikk takker for mulighet til å komme med skriftlig innspill.
Sex og Politikk er glade for at det i statsbudsjettet 2022 foreslås en økning på 136 millioner
kroner til FNs befolkningsfond (UNFPA) sammenlignet med saldert budsjett for 2021, og en
økning på 230 millioner kroner til SRHR.
Økningen til SRHR er særlig gledelig i lys av Stortingets kutt på 85 millioner kroner til UNFPA i
statsbudsjettet 2021. Kuttene til SRHR kom på et særlig dårlig tidspunkt, like før Storbritannia
kuttet drastisk i sitt bistandsbudsjett, kutt som har rammet støtten til SRHR spesielt hardt.
Pandemien herjer også fortsatt i verden, med særlige negative konsekvenser for tilgang til
seksuelle og reproduktive helsetjenester. Sivilsamfunnet har spilt en svært viktig rolle i
håndteringen av pandemien og i arbeidet med å sikre tilgang til seksuelle og reproduktive
helsetjenester, og demme opp for pandemiens negative konsekvenser.
Norske forpliktelser - Nairobi Summit og Generation Equality Forum
Det er bra at Norges forpliktelser til SRHR inngått under Nairobi Summit 2019, 5-årsjubileet
for handlingsplanen i Kairo (ICPD), ligger til grunn for SRHR-bevilgningene i statsbudsjettet
2022. Forpliktelsene er 10,4 milliarder kroner til SRHR i perioden 2020–2025, inkludert 760
millioner kroner til kampen mot skadelige skikker for perioden 2020–2023. I statsbudsjettet
refereres det også til forpliktelsen Norge ga under Generation Equality Forum i 2021, hvor
Norge blant annet meldte seg til en arbeidskoalisjon for «Kroppslig autonomi og SRHR», disse
forpliktelsene er ikke fulgt opp med konkrete løfter eller tallfestede bevilgninger.
Trygg abort, seksualitetsundervisning og kjønn- og seksualitetsmangfold bør prioriteres
Sex og Politikk mener at de områdene innen SRHR som møter motstand internasjonalt, slik
som trygg abort, seksualitetsundervising og kjønn- og seksualitetsmangfold særlig bør
prioriteres i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.
SRHR finansieres i dag over flere kapitler i statsbudsjettet. Norge regner bistand til SRHR som
alt innen DAC-sektor 130 (populations policies/programmes and reproductive health), 100%
av kjernestøtte til UNAIDS, 100% av kjernestøtte til UNFPA, 50% av kjernestøtte til GFATM, og
26% prosent av støtte til GFF. Størsteparten av bevilgningene til SRHR markert med DAC 130 i
regnskapet for 2020 ligger under kapittel 170 sivilt samfunn.
Dette innspillet tar derfor for seg flere av kapitlene i statsbudsjettet, spesifikt Kapittel 160
Helse, Kapittel 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid, Kapittel 164
Likestilling og Kapittel 170 Sivilsamfunn.
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Sex og Politikk har følgende innspill:
•

Norge må fortsette å være en pådriver til seksualitetsundervisning, og øke bevilgninger
til området.

Til tross for bred oppslutning om viktigheten av seksualitetsundervisning blant norske
myndigheter, politikere og sivilsamfunn, har det ikke blitt fulgt opp med konkrete økonomiske
satsinger på feltet. Sex og Politikk mener økonomiske bevilgninger til seksualitetsundervisning
må prioriteres og øremerkes i statsbudsjettet.
En prioritering til seksualitetsundervisning går også godt overens med Norges forpliktelser
til Generation Equality Forum og arbeidskoalisjonen på «Kroppslig autonomi og SRHR» og
dens målsettinger for seksualitetsundervising. Denne forpliktelsen er en god anledning for
Norge til å ta eierskap over seksualitetsundervisning, og stå sammen om et felles løft for et
felt som inkluderer både helse, utdanning og likestilling.
•

Norge må øke bevilgningene til UNFPA for å oppnå Nairobi-forpliktelsene fra 2019

Det er svært gledelig med en økning på 136 millioner kroner til UNFPA. UNFPA er den viktigste
FN-organisasjonen som jobber med å styrke SRHR, slik som seksualitetsundervisning, trygge
aborter og prevensjonstilgang. I budsjettavtalen for statsbudsjettet 2021, lagt fram desember
2020, kuttet Stortinget 85 millioner kroner til UNFPA. Disse kuttene har gått utover et
nødvendig og sårt trengt arbeid for seksuelle og reproduktive helsetjenester, som det er blitt
ytterligere behov for under pandemien. Selv med foreslåtte økning i statsbudsjett for 2022
ligger Norge bak forpliktelsene gitt i Nairobi i 2019.
•

Sex og Politikk stiller seg bak innspillet til SRHR-nettverket om at den totale potten til
SRHR må økes.

Bevilgninger til Kapittel 164 Likestilling og Kapittel 170 Sivilsamfunn, og de tematiske
områdene abort og seksualitetsundervisning, bør prioriteres.

Med vennlig hilsen
Tor-Hugne Olsen,
Daglig leder Sex og Politikk
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