18. mai 2022

Sex og Politikks muntlige innspill til helse- og omsorgsministeren i anledning Verdens
helseforsamling (WHA) 2022
Kjære helse- og omsorgsminister,
Vi takker for muligheten til å komme med innspill!
I Sex og Politikk jobber vi for styrket innsats og informasjon om seksuell og reproduktiv helse og
rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt. Globalt er vi opptatt av at Norge tar til orde for de
mest kontroversielle rettighetene på SRHR. I Norge står vi bak det mest brukte
seksualitetsundervisningsmateriellet i skolen «Uke 6». Vi er det norske medlemmet i verdens største
føderasjon for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, International Planned Parenthood
Federation (IPPF) – som også følger WHA tett.
Våre innspill i dag vil i hovedsak dreie seg om den nye HIV/AIDS-strategien:
•

I det siste utkastet av strategien ser vi at seksualitetsundervisning «comprehensive sexuality
education (CSE)» er foreslått strøket– dette synes vi er urovekkende. Vi har akkurat deltatt i
Norges delegasjon til FNs befolkningskommisjon, CPD, og vet hvor kontroversielt CSE kan
anses for å være, så vi håper derfor at Norge vil ta til orde for og være en aktiv pådriver for å
beholde tekst på CSE i denne strategien.
11 år har gått siden den første internasjonale tekniske veilederen for helhetlig
seksualitetsundervisning ble laget av UNESCO, som gir klare og solide bevis på behovet for, og
effektiviteten seksualitetsundervisning. CSE skal gi ungdom verktøy de trenger for å beskytte
seg selv og deres rettigheter, for å få deres behov prioritert og dekket, og viktigere, å lære å
respektere andre uten diskriminering eller vold. Tilgang til CSE er grunnleggende for å
forebygge og eliminere HIV.

•

Vi har også en enda en kommentar til ordlisten i annex 3. Vi mener definisjonen av kjønn som
brukes her er problematisk. Vi regner med at en slik ordliste med definisjoner er inkludert etter
alle gode formål, men den kan fungere mot sin hensikt når det brukes en binær
kjønnsforståelse, der kjønn defineres som kvinne-mann.
Vi er bekymret over at denne restriktive definisjonen av kjønn som brukes, ignorerer levde
opplevelser av ulike kjønnsidentiteter og seksualiteter. Å arbeide for likestilling må romme mer
enn likestilling mellom kvinner og menn, og må inkludere virkningen sosiale roller og normer,
konstruksjoner av maskulinitet og femininitet, og diskriminering basert på kjønn, seksuell
orientering og kjønnsidentitet – også definisjon.

Sex og Politikk vil også legge til at vi synes det er svært beklagelig at bistanden til WHO også foreslås
kuttes i revidert nasjonalbudsjett, like i forkant av Verdens helseforsamling. Det er for øvrig foreslått
kutt til flere FN organisasjoner i bistandsbudsjettet som rammer SRHR, og det bekymrer oss.
Takk for oss.

