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Årsmelding 2009 
Sex og Politikk – Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter – engasjerer 
seg nasjonalt og internasjonalt i utfordringer knyttet til SRHR1  og FNs tusenårsmål. Sex og 
Politikk har de siste årene økt aktiviteten, og er nå mer tydelig og synlig i flere fora. Her er 
noen bilder fra Jubileumsseminaret vårt i November: 

  

 

   

Noen  

                                                           
1
 Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 
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Styret 

Årsmøte for 2009 ble avholdt 28. mai 2009  

Styrets medlemmer fra 28.5. – 31.12.: 

Leder: Kari Jaquesson 

Nestleder: Svein Erik Odden 

Styremedlemmer: 

Arnfinn Helleve 

Dipali Gulati, MSO 

Tore Holte Follestad, Sex og Samfunn 

Annike Totlandsdal 

Marie- Anne Ramuz Evensen 

Varamedlemmer: 

Lisa Tangnes  

Tone-Berit Lintho, RFSU 

 

 

Sekretariat 

Daglig leder: Solveig Hokstad 

Prosjektsekretær: Erik Borchgrevink. 

Advocacyofficer: Lisbet Nortvedt (fra April 2009) 

 

Årsrapporten tar for seg aktiviteten i 2009  

Styret har denne perioden avholdt 4 styremøter.  

Styret opprettet høsten 2009 et Arbeidsutvalg for styret som har bestått av leder, nestleder og ett 

styremedlem. De har hatt 1 møte i 2009. 

 

Hovedfokus 

Gjennom vårt medlemskap i IPPF2 forplikter vi oss til å arbeide i samsvar med IPPFs strategiske plan. 

IPPFs strategiplan har fem A’er i fokus: Access, Advocacy, hiv/Aids, Adolescents og Abortion.  

Styret har i hovedsak konsentrert seg om følgende saker:  

                                                           
2
 IPPF International Planned Parenthood Federation 
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 Organisasjonsutvikling og finansiering 

 Reetablere Stortingets SRHR-nettverk etter Stortingsvalget i september 

 40 års jubileum; Politisk seminar og nettverksarbeid 

 Arrangere seminar og aktiviteter for Stortingets SRHR-nettverk og unge politikere 

 Kontakt- og nettverksbygging med ulike organisasjoner i inn- og utland og andre organer.  

 Prosjektsøknader og ideer. 

 

I løpet av året har aktiviteten og kontaktflaten økt og vi har inngått flere samarbeidsprosjekter.  

 

Aktiviteter 2009. 

2009 ble et historisk aktivt år for foreningen. I løpet av året arrangerte vi sammen med European 

Parlamentary Forum on Population and Development og Stortingsnettverket for SRHR (APPG) et to 

dagers internasjonalt møte for 60 Parlamentarikere fra Europa og Asia med tema Population and 

Climate, vi inviterte, sammen med RAISEinitiative3 til filmvisning i Litteraturhuset 11. mai ”Dead 

Mums don’t cry”. Se omtale av filmen og en nærmere presentasjon av vår hovedgjest denne dagen, 

Dr Grace Kodindo fra Chad. Det kom noe i underkant av 100 deltagere. Foreningens 40 års jubileum 

ble feiret med heldagsseminar på Litteraturhuset og fest om kvelden samtidig med lansering av 

www.sexogpolitikk.no. 

2009 var året vi oversatte og trykte opp 

”Seksuelle rettigheter; en erklæring fra IPPF”, kortversjon. Både kortversjonen og hoveddokumentet 

er tilgjengelig på vår nettside og på IPPF s nettside: 

http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/71C8531F-82A0-40DE-876C-

7CD78A0C2740/0/SexualRightsDeclarationNorwegian.pdf 

 

 

                                                           
3
 RAISE: http://www.raiseinitiative.org/home/ 

http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/71C8531F-82A0-40DE-876C-7CD78A0C2740/0/SexualRightsDeclarationNorwegian.pdf
http://www.ippf.org/NR/rdonlyres/71C8531F-82A0-40DE-876C-7CD78A0C2740/0/SexualRightsDeclarationNorwegian.pdf
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Giving Voice to the Voiceless 

Grace Kodindo Calls Attention to Unmet Reproductive Health Needs in Africa Awarded Pres-

tigious Millennium Development Goal Torch by Danish Government 

The statistics are astounding: More than 500,000 women die every year during pregnancy or child-
birth, and virtually all live in developing countries. In May 2009,  
Grace Kodindo, MD, a Chadian OB/GYN and assistant clinical professor of Population and Family 
Health at the Mailman School of Public Health, toured six European countries, speaking on behalf of 
the women behind this grim statistic at screenings of the BBC documentary Dead Mums Don’t Cry. 

Dr. Kodindo’s message throughout the tour was simple and direct: Women in poor countries die 
needlessly because they cannot access quality reproductive health (RH) care, a basic human right. As 
a global community, we know and can provide the necessary interventions to save lives. 

 

Dead Mums Don’t Cry follows Dr. Kodindo’s work as the head of the 
primary maternity hospital in Chad in 2005, where she struggled to save 
women’s lives in the face of profound poverty, a dearth of supplies, and 
minimal government support. During a touching moment in the docu-
mentary, after saving a 15-year-old from near death during delivery, Dr. 
Kodindo urgently notes, “We need people to change their way of think-
ing, especially about the status of women. Women are not something 
that we buy, we keep, we use to produce babies and then buy more of 
when they die. But [people] think like that.” For her commitment to 
achieving gender equity, Dr. Kodindo was awarded the prestigious Millennium Development Goal 
(MDG) 3 Champion Torch at the film screening in Copenhagen, Denmark on May 4. The award was 
presented to Dr. Kodindo by Danish Minister for Development Cooperation, Ulla Tørnæs; H.R.H. The 
Crown Princess of Denmark also attended the screening and ceremony.   

Kilde: http://www.cumc.columbia.edu/dept/mailman/news/e-newsletter/AtTheFrontline-vol4no3/f-Kodindo_DeadMums.html 

Advocacy4 

Advocacy er foreningens hovedoppgave. Det mangler ikke på seksualpolitiske utfordringer, verken 

nasjonalt eller internasjonalt.  Med utgangspunkt i vår strategiske plan og FNs tusenårsmål har vi pri-

oritert hardt mellom ulike saker. Konkret har vi lagt vekt på å styrke vår funksjon som sekretariat for 

Stortingets tverrpolitiske uformelle nettverk for SRHR5. Vi arbeidet målrettet, sammen med leder for 

nettverket Britt Hildeng, Ap og May Hansen, SV, om reetablering av nettverket etter Stortingsvalget. I 

tillegg har vi videreutviklet kontakten med statlige organer og andre frivillige organisasjoner. 

IPPF-akkreditering 

Sex og Politikk har siden starten i 1969 vært tilsluttet IPPF. I 2007 startet Sex og Politikk en omfatten-

de akkrediteringsprosess i hht.  IPPF standarder. IPPF ønsker å sikre at deres medlemsorganisasjoner 

har høy kvalitet og troverdighet, og at de drives etter IPPFs standarder. Dette gjelder organisatoriske, 

                                                           
4
 Påvirkningsarbeid/ informasjons- og nettverksarbeid  

5
 APPG: All Party Parliamentary Group on SRHR. 

http://www.mailman.hs.columbia.edu/popfam/index.html
http://www.mailman.hs.columbia.edu/popfam/index.html
http://www.cumc.columbia.edu/dept/mailman/news/e-newsletter/AtTheFrontline-vol4no3/f-Kodindo_DeadMums.html
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økonomiske og lovmessige krav.  Alle medlemsorganisasjoner må gjennom denne prosessen. I 2009 

ble Sex og Politikk godkjent i forhold til samtlige krav i hht. akkrediteringen. Vi er nå akkrediterte 

medlemmer av IPPF! 

Healthy, happy and hot 
 

 

Medlemmer 

Antall medlemmer er økende! I dag har foreningen 82 individuelle medlemmer (økning på 32), 

hvorav 6 er over 65 år. Vi har 12 organisasjons/ institusjonsmedlemmer (økning på 3) der Norske 

Kvinners Sanitetsforening er den største. Sandvika Y-safe er oppført med 11 medlemmer.  4 indi-

viduelle medlemmer ble strøket pga manglende betaling. Ett individuelt medlem meldte seg ut. 

 

Administrasjon 

Daglig leder er Solveig Hokstad. Stillingen som daglig leder har i 2009 vært en 100 % stilling. I tillegg 

til daglig leder har organisasjonen vært styrket med en 50 % prosjektsekretær, Erik Borchgrevink, og 

en 40 % advocacyofficer, Lisbet Nortvedt (fra april 2009 og ut februar 2010). Deres hovedoppgaver 

har vært delegerte oppgaver knyttet til Sex og Politikks ulike prosjekter, samt oppfølging av Stor-

tingspolitikere, unge politikere/ unge beslutningstagere og medlemmer, politisk påvirkningsarbeid, 

sekretariatsoppgaver for APPG og reetablering av Stortingsnettverket. 

 

Lokaler  

Sex og Politikk leide kontor hos RFSU Norge frem til mai. I mai flyttet Sex og Politikk til et eget kontor 

i samme bygning. Vi har hatt tilgang på RFSUs møterom og kjøkkenfasiliteter. I forbindelse med per-

sonalutvidelsen og flytting ble det investert i kontormøbler, ny pc og pc konsulenthjelp. 

 

 

 

http://www.ippf.org/en/Resources/Guides-toolkits/Healthy+Happy+and+Hot.htm
http://www.ippf.org/en/Resources/Guides-toolkits/Healthy+Happy+and+Hot.htm
http://www.ippf.org/en/Resources/Guides-toolkits/Healthy+Happy+and+Hot.htm
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CSW – UN – New York mars 2009; 8.mars 09 

 

Ministeren sammen med Fokus`s gjester hos 

Norges ambassadør til FN Fotos; S.Hokstad 

 

 

 

 

Hilsen fra Britt Hildeng, tidligere Stortings 

representant for Ap, leder for Stortingets 

uformelle nettverk for SRHR 

I seks år har Sex og Politikk (tidligere NSRR) hatt 

et godt samarbeid med norske stortingsrepre-

sentanter gjennom parlamentarikernettverket 

for reproduktiv og seksuell helse og rettigheter. 

Det startet opp med en håndfull representan-

ter og talte ca 50 i 2009. Gjennom dette nett-

verket har Sex og politikk jevnlig informert re-

presentantene om situasjonen om forholdene 

vedrørende Reproduktiv helse for millioner av 

kvinner og barn. Bevisstheten om disse forhol-

dene er ytterligere forsterket gjennom nettver-

kets deltakelse ved flere studiebesøk i Afrika og 

Asia, samt deltakelse på møter i regi av Det eu-

ropeiske parlamentarikernettverket for repro-

duktiv og seksuelle helse og rettigheter.  

Kunnskap og bevisstheten om farene ved u-

lands kvinners graviditet, fødsel, abort, deres 

manglende seksuelle rettigheter og barns ut-

satthet som følger av dette, har gjort at flere av 

nettverkets medlemmer har engasjert seg i dis-

se spørsmålene når saker har vært til behand-

ling i Stortinget og således bidratt til en aktiv 

norsk politikk på området. Dette fokus er også 

blitt fulgt opp av stortingsrepresentanter som 

sitter i internasjonale og europeiske organer 

for Stortinget som IPU (Internasjonale Parla-

mentariker Union), Europarådet og i Nordisk 

råd. Det har også blitt fulgt opp av represen-

tanter i de årlige delegasjonene til FN som har 

fulgt aktuelle forhandlinger vedrørende kvin-

ners reproduksjon og seksuelle rettigheter. 

 

 

Sex og Politikk er en viktig aktør 

innen arbeidet med SRHR i Norge. 

VI mener det er stort behov for Sex 

og Politikk i Norge.  
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IPPF6 

Årsmøte i Madrid  

IPPF En: Europeisk nettverk 2009 

Styreleder Tore Holte Follestad og styremedlem Marie-Anne Ramuz Evensen var våre representanter 

på IPPFs regionale årsmøte. 

IPPF En styre:  

Sex og Politikk er representert i IPPF En styre: Styremedlem Marie Anne Ramuz Evensen ble valgt av 

årsmøtet i Tirana i 2008 og sitter til årsmøtet i 2011. 

Akkreditering av Europeiske medlemsorganisasjoner 

Styremedlem og styreleder gjennom mange år, Joan Kristina Totlandsdal er frivillig representant i 

IPPF En`s akkreditering av medlems-organisasjoner. Joan Kristina Totlandsdal har deltatt i første run-

de av dette viktige arbeid i IPPF og hun har sagt seg villig til å fortsette dette arbeidet. Vi setter stor 

pris på hennes utrettelige engasjement og stå på vilje for Sex og Politikk og IPPF. 

Y SAFE  

“Youth Sexual Awareness For Europe” 7 

 

is a youth network on Sexual and Reproductive Health and Rights. It is a project of the IPPF European 

Network geared at empowering youth participation in decision making and implementation at both 

the Member Association and Regional levels. Flere av våre unge medlemmer har søkt og fått med-

lemskap i Y Safe. Vi har mobilisert ungdommer som kandidater til internasjonale møter.  

 

International Planned  

Parenthood Federation  
IPPF is a global service provider and a leading advocate of sexual and reproductive health 
and rights for all. We are a worldwide movement of national organizations working with and 
for communities and individuals.  

IPPF works towards a world where women, men and young people everywhere have control 
over their own bodies, and therefore their destinies. A world where they are free to choose 
parenthood or not; free to decide how many children they will have and when; free to pur-
sue healthy sexual lives without fear of unwanted pregnancies and sexually transmitted in-
fections, including HIV. A world where gender or sexuality are no longer a source of inequali-
ty or stigma. We will not retreat from doing everything we can to safeguard these important 
choices and rights for current and future generations.   

                                                           
6
IPPF Europa:  http://www.ippfen.org/en/About/ 

 
7
 http://www.ysafe.net/ 

 

http://www.ippfen.org/en/About/
http://www.ysafe.net/
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Demanding recognition of sexual rights worldwide 

IPPF believes that sexual rights are universal, interrelated, interdependent and indivisible; 
they are a component of human rights. Sexual rights are an evolving set of entitlements that 
contribute to the freedom, equality and dignity of all people. As a global federation, IPPF has 
the reach and capacity to implement worldwide initiatives and to affect real change in sexual 
and reproductive health and rights. Since 2006, IPPF has led a global campaign to demand 
that sexual rights be respected and realized.  
 
The sexual rights campaign is informed and inspired by Sexual Rights: An IPPF Declaration. 
Developed over two years by a panel that included internationally-renowned experts in sex-
ual and reproductive health and rights, the Declaration is grounded in core international 
human rights treaties and other instruments. It has been translated into more than 30 lan-
guages and distributed widely. 
 
At international and regional levels, IPPF staff have been promoting sexual rights within 
high-level fora, among influential leaders and decision-makers. From Asia to the Americas to 
Africa, IPPF Member Associations have been working from within their local communities to 
increase recognition of sexual rights by policy- and decision-makers, service providers, the 
young and old, teachers, parents and religious leaders, and to ensure that policies, pro-
grammes and practices that shape people’s lives enable them to exercise their rights.  
 
Reducing child marriage and gender-based violence in Bangladesh 
Article 3: The rights to life, liberty, security of the person and bodily integrity 

It is in part thanks to the Family Planning Association of Bangladesh (FPAB), that more than 
30 young women are still attending school rather than, as newly married brides, living with 
and caring for their husband and/or husband’s family. Fourteen-year-old Hosna, for exam-
ple, is a student at Saldpur High School. This dream was nearly extinguished two years ago, 
when Hosna’s family promised her to a prospective husband. When Hosna heard about the 
marriage, she confided her fears and worries to an FPAB counsellor who had made a presen-
tation at her school about child marriage and gender-based violence.  FPAB met with her 
parents, and helped them understand the benefits of educating and empowering their 
daughters, in part by delaying marriage and childbearing. FPAB are working with many 
community stakeholders, including local government, schools and village elders to sensitize 
the community to the risks of child marriage. 
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Foto: Hosna, 2009, Peter Caton 
 
“Even though I don’t have anything to give for [my daughters’] dowry, I believe their education will help the 
girls and dowry will not be a problem. Hosna is a good girl, she’s proved that education is her best future.”  

- Hosna’s father, Monir 

 
Guaranteeing sexual and reproductive rights for out-of-school young people in Nepal 
Article 7: Right to health and to the benefits of scientific progress 
In 2006, the Nepalese Ministry of Education estimated that 24 per cent of girls and 12 per cent of 
boys of secondary school age were not enrolled in education. These figures bring to light a significant 
gender disparity, and they mask a myriad of other vulnerabilities faced by out-of-school young 
people in Nepal. 
 
By mobilizing its extensive network of peer educators, the Family Planning Association of Nepal is 
working to provide 3,000 out-of-school young people with comprehensive sexuality education and to 
raise their awareness of human and sexual rights. This work addresses social taboos surrounding the 
discussion of sexuality and FPAN are reaching the most vulnerable groups, including sex workers and 
people who inject drugs. 

 
Increasing access to health services and supplies in Thailand 
Article 7: Right to health and to the benefits of scientific progress 

 
Working in collaboration with the Hmong tribal people in rural Thailand, the Planned Parenthood As-
sociation of Thailand (PPAT) operated mobile clinics and trained local people as peer educators and 
community-based family planning distributors for 20 years. Now village leaders have taken on the 
work and are working with local government to ensure that their people’s sexual and reproductive 
health needs are met.  
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“Before PPAT came to the village, people here treated diseases with mountain herbs. Nowadays, we 

use modern medicine when we’re ill, and that includes treatment for sexually transmitted infections. I 
think the community has changed for the better. Just how much better is up to each individual.” 
- Fon, community-based distributor 

Delivering information to under-served groups in Lesotho 
Article 8: Right to education and information  
 
The Lesotho Planned Parenthood Association (LPPA) is reaching out to young men with gender-
specific information in order to increase commitment to sexual and reproductive health. LPPA are 
doing outreach work among police officers, army personnel, security guards and constructions work-
ers, and they are also working with health service providers to improve the information that is given 
to males. When men are committed to safer sex, and make healthy choices, their own health as well 
as that of any female or male partner(s) benefits.  

 
Foto: IPPF Lesotho 2009 
 

“Often, it is the realization of the right to information that opens doors to all other rights.” 
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Increasing government commitment to meet demand for family planning in Tanzania 
 
 
Article 9: Right to choose whether or not to marry and to found and plan a family, and to 
decide whether or not, how and when, to have children 
Over 22 per cent of married women in Tanzania have an unmet need for family planning. This pre-

vents them from choosing if, when and how many children to have. While the Government of Tanza-

nia has positive policies around family planning, public funding and financing mechanisms are consis-

tently failing to deliver.  

 

Foto: Sarah Shaw Clinics, Tanzania 2009 

Bringing together a coalition of non-governmental groups, UMATI, the IPPF Member Association in 

Tanzania, spearheaded an advocacy campaign for increased political priority for family planning. The 

coalition has successfully managed to get four district leaders to increase financial resources for fami-

ly planning. The national government has announced 

an increase for family planning, from US$2.65 million 

to US$7.26 million for 2009/10. 

Many more IPPF Member Associations are implement-

ing campaigns and initiatives, delivering services in ur-

ban and hard-to-reach places, and operating compre-

hensive programmes for the most vulnerable people in 

order to ensure that women, men and young people 

everywhere are able to realize their sexual rights. As 

this work builds in momentum, and the successes mul-

tiple, we anticipate that sexual rights will gain even 

more recognition, in local as well as high-level fora, and 

we envisage that one day they will be appreciated and 

exercised by all. 

 

Resources  

Sexual Rights: An IPPF declara-
tion 

Sexual Rights: An IPPF declara-
tion, abridged version  

Sexual Rights: Pocket guide 

Sexual Rights: Poster 

Sexual Rights in Action (forth-
coming) 

Please see the IPPF website at 
www.ippf.org/en/Resources/ 
or contact info@ippf.org for 
hard copies. 

 

http://www.ippf.org/en/Resources/
mailto:info@ippf.org
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Aktiviteter fortsetter 

Stortingets tverrpolitiske nettverk for SRHR   

– nå kalt APPG8 – Nettverket telte frem til valget i september 40 medlemmer9. Alle politiske partier 

representert på Stortinget var representert i nettverket. 

Sex og Politikk har hatt ni uformelle møter med arbeidsgruppen for nettverket.  

APPGs arbeidsgruppe bestod av Britt Hildeng, Ap (engasjert pådriver og leder), May Hansen, SV og 

Sonja Sjøli, H. Etter valget er APPG reetablert med 19 medlemmer, med en arbeidsgruppe beståen-

de av Truls Wickholm, Ap og Karin Andersen, SV. 

I 2009 hadde vi 9 møter i Stortinget med lederen og representanter for APPG. Et par av disse møtene 

har vært planlegging av konferansen i mars. 

I tillegg har vi hatt følgende arrangementer i Stortinget:  

23.-24.mars miljøseminar i Stortinget. ”Climate and People”. Det var ca. 60 deltakere, de fleste par-

lamentarikere fra Europa og også noen fra Asia, samt norske forskere/ eksperter. Norske NGOer var 

også invitert. 

14 oktober arrangerte vi et informasjonsseminar for medlemmer av det nye uformelle nettverket 

(APPG). Her deltok også Nadine Krysostan fra European Parliamentary Forum.  

13 november arrangerte vi  ”The most Dangerous Day…”, Seminar i Stortinget med general sekretær i 

UNFPA Thoraya Obaid og inviterte representanter for FOKUS og  Leger uten grenser. 

Lisbet Nortvedt reiste sammen med Truls Wickholm til Roma 22.-24/6 for å delta på International 

Parlamentarians’ Conference: ”Strategic Investments in Times of Crisis. The rewards of Making Wo-

men’s Health a Priority.”  Konferansen var arranger av Aidos i samrbeide med EPF og italienske par-

lamentarikere. Truls Wickholm var deltaker I konferansen for Norge. Konferansen endte med en utta-

lelse til presentasjon på G8 møtet uken etter.  

Vi har også hatt uformelle møter med representanter for utenrikskomiteen, og andre i politisk og 

administrativ ledelse gjennom året..  

Høringer 

Sex og Politikk deltok i tre høringer;  

I. Forebygging av uønskede svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse. 

II. Aksept og mestring  Nasjonal  hivstrategi/ Acceptance and coping National HIV strategy 

(2009-2014). 

III. Statsbudsjettett for 2010; Skriftlig innspill vedrørende rammebevilgninger til IPPF spesielt.  

                                                           
8
 APPG: All Party Parliamentary Group 

9
 Stortinget: 169 Stortingsrepresentanter totalt 
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EPF Newsletter October 2009 

 
1. Norwegian All-Party Parliamentary Group holds first meeting after elections 
Under the chairmanship of Hon. Truls Wickholm, MP, members of the Norwegian All- 

Party Parliamentary Group held their first meeting after the parliamentary elections in 
September. The meeting, initiated by the Norwegian Association for Sexual and 
Reproductive Health and Rights “Sex og Politikk” which also provides the Secretariat to the APPG, 
was designed to “meet and greet” newcomers to the parliamentary group and to 
inform them about the Association’s work, initiatives and priorities for the next year. EFP 

Senior Advocacy Officer Nadine Krysostan introduced the work of the European 
Parliamentary Forum on Population and Development (EPF) to the group members, 
presented highlights from its 2009 activities and gave a short overview about upcoming 
events and activities. 
 
 
Truls Wickholm deltok: 

EPF brings largest MP delegation to 4th International IPCI/ICPD Parliamenta-
rians Conference 
in Addis Ababa/Ethiopia 
As one of the four existing regional parliamentary networks worldwide, EPF brought more than 30 
European Parliamentarians 
and Members of the European Parliament to the 4th International Parliamentarians Conference on 
the Implementation of the International Conference on Population and Development 
(IPCI/ICPD) that was held in Addis Ababa/Ethiopia from 27-28 October 2009. 
Gathering approximately 400 Parliamentarians from 115 nations,representatives of International 

Organisations and UN Agencies, 
Ministries, NGOs and CSOs, the conference that is held every 2-3years since 2002 evaluated the 
progress that has been made 
since the formulation of the ICPD Programme of Action (PoA) in 1994 and discussed strategic prior-

ities that need to be addressed 
in the next five years to fulfill the ICPD PoA. 
Participants unanimously adopted the Addis Ababa Statement of Commitment, in which they 

pledged to exercise their oversight responsibilities to break the silence around gender discrimina-
tion and to promote 
sexual and reproductive health and reproductive rights. Parliamentarians expressed their determi-
nation to increase budget allocations to at least 10 per cent of national budgets and development 
assistance budgets 
for population assistance, and to review laws and practices that still restrict access to sexual and 
reproductive health. They also committed to concrete and systematic actions to implement the 

ICPD Programme of Action, including empowering young people, strengthening health systems and 
addressing 
climate change and emerging population issues.  
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EPF 

European Parliamentary Forum on Population and Develop-

ment – se APPG.  Stortingets tverrpolitiske uformelle SRHR 

nettverk er tilsluttet EPF. EPF er del av et nettverk av lignen-

de aktiviteter, i Asia, I Afrika og Amerika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irish Family Planning As-
sociation  

Wednesday 9th December 
2009 

The European Court of 

Human Rights, today 

(9/12/09), heard a chal-

lenge to Ireland’s restric-

tive laws on abortion.  

Three women living in Ireland 

challenged Ireland’s ban on 

abortion on the grounds that 

the law jeopardised their 

health and their wellbeing in 

violation of their rights under 

the European Convention on 
Human Rights.  

The Irish Family Planning As-

sociation (IFPA) which is pro-

viding support to the 3 appli-

cants, welcomes the decision 

by the European Court of Hu-

man Rights to hear their case 

in the its most important fo-
rum, the Grand Chamber.   

Les mer:  

http://www.ippf.org/en/News/

Press-

rele-

ases/Irelands+draconian+abo

rtion+laws+put+under+the+s

pot-

light+at+human+rights+court

.htm 

 

http://www.ippf.org/en/News/Press-releases/Irelands+draconian+abortion+laws+put+under+the+spotlight+at+human+rights+court.htm
http://www.ippf.org/en/News/Press-releases/Irelands+draconian+abortion+laws+put+under+the+spotlight+at+human+rights+court.htm
http://www.ippf.org/en/News/Press-releases/Irelands+draconian+abortion+laws+put+under+the+spotlight+at+human+rights+court.htm
http://www.ippf.org/en/News/Press-releases/Irelands+draconian+abortion+laws+put+under+the+spotlight+at+human+rights+court.htm
http://www.ippf.org/en/News/Press-releases/Irelands+draconian+abortion+laws+put+under+the+spotlight+at+human+rights+court.htm
http://www.ippf.org/en/News/Press-releases/Irelands+draconian+abortion+laws+put+under+the+spotlight+at+human+rights+court.htm
http://www.ippf.org/en/News/Press-releases/Irelands+draconian+abortion+laws+put+under+the+spotlight+at+human+rights+court.htm
http://www.ippf.org/en/News/Press-releases/Irelands+draconian+abortion+laws+put+under+the+spotlight+at+human+rights+court.htm
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YOU Act10 

“Sexual and Reproductive Health and Rights of Young People –A Rights- Based Perspective” 

"Jeg ble involvert i YouAct gjennom Sex og Politikk sommeren 2009. YouAct er et europeisk nettverk 
for unge mennesker (opp til 30 år) som på en eller annen måte jobber med seksuell og reproduktiv 
helse og rettigheter. Etter en ganske omfattende søknadsprosess (søknadsskjemaet man skal fylle ut 
er på over 5 A4-sider!) fikk jeg telefon fra YouAct's representant i Istanbul, hun meddelte at jeg had-
de kommet gjennom nåløyet og ble tilbudt medlemsskap. Det første YouAct-arrangementet jeg del-
tok på var i Stockholm høsten -09, da var det generalforsamling/årsmøte og aktivistkonferanse i ett. 
Denne konferansen ble ko-organisert av RFSU i Sverige, og det var utrolig spennende å diskutere 
SRHR og få høre om situasjonen i så mange andre europeiske land. Spesielt gjorde det inntrykk på 
meg å høre om situasjonen i Øst-Europa, for eksempel fortalte et YouAct-medlem at styresmaktene i 
hennes hjemland hadde forbudt seksualundervisere å nevne homofili i undervisningen like før hun 
reiste på møtet i Stockholm. Slike samtaler utvider perspektivene, og gjør at en husker hvor stor av-
stand det fortsatt er mellom ulike europeiske land på SRHR-feltet. YouAct har per i dag 26 medlem-
mer fra 15 europeiske land, mange jobber som helsepersonell på ungdomsklinikker, noen er studen-
ter eller universitetsansatte med bakgrunn fra kjønnsforskning, sosiologi, sosialmedisin eller utvik-
lingsstudier, atter andre jobber i offentlig forvaltning eller er praktiserende psykologer/sexologer.  
 
YouAct skal fungere som et ressurs-nettverk for medlemmene, men nettverket er også arena for 
medlemmenes egen aktivisme i YouAct-regi. Medlemmene er delt opp i Task Forces, som jobber med 
alt fra charter for seksuelle rettigheter, organisasjonsutvikling, prosjektfinansiering og konkrete 
SRHR-prosjekter i de enkelte land der nettverket har medlemmer. Jeg selv er leder for en Task Force 
som jobber for å arrangere en stor konferanse om menn og vold i Stockholm i 2011, min Task Force 
har medlemmer fra Sverige, Danmark og Finland og vi jobber stort sett via mail, chat og over nettet.  
 
Det føles veldig tilfredsstillende å være med i YouAct-nettverket, det er inspirerende å møte, bli kjent 
med og diskutere med unge mennesker fra så mange forskjellige steder og bakgrunner, og det er in-
teressant å oppdage at på tross av forskjellene mellom oss og vre hjemland står vi likevel ovenfor 
mange av de samme problemene og utfordringene. Abortmotstand er for eksempel en gjenganger i 
alle de europeiske landene, selv om det foregår på forskjellige nivåer er det fortsatt mye vi kan lære 
av hverandre når det kommer til strategier og arbeidsmetoder. Selv om nettverket ikke møtes fysisk 
så veldig ofte, vanligvis bare to ganger i året, holder vi kontakt takket være internett og sosiale medi-
er."  
 Anja Emilie Kruse 
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 http://www.youact.org/ 

 

http://www.youact.org/
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Global Partners in Action:  

NGO Forum on Sexual and Reproductive Health and Development: Invest in Health, Rights and the 
future. Berlin 2.-4/9: 
Lisbet Nortvedt deltok som vår representant på konferansen med 400 deltagere fra hele Verden.  En 

dag var viet ungdom, og det var mange unge deltakere. Konferansen endte med en call of action til å 

følge opp handlingplanen fra ICPD. 

 

 

IPM  

- International Partnership for Microbicides. 

Sex og Politikk har gjennom hele 2009 samarbeidet med IPM. Samarbeidet har bestått av jevnlige te-
lefonmøter, informasjonsutveksling og kunnskapsoppbygging. Vi har deltatt på møter i København, i 
regi av Aidsfondet.dk, og vi har blitt godt kjent med og har innledet et samarbeid med partnerorgani-
sasjonene Aidsfondet i Danmark og Noaks Ark i Sverige.  Daglig leder deltok også på IPMs partnermø-
te og forskningskonferanse i Kenya i september. I løpet av en uke møttes alle virksomheter for å lære 
og utveksle kunnskap. Sex og Politikk var en av 10 sivilsamfunnspartnere som utgjorde IPMs giver-
land. En artikkel om turen er tilgjengelig på www.sexogpolitikk.no. Hjemmesiden vår består nå også 
av en egen side med informasjon og oppdaterte nyheter om Microbicideforskning og IPM. Vi har 
også oversatt og trykt opp et informasjonshefte om Microbicider11. 

 

Sjekk ut IPMs Hjemmeside for oppdaterte  
nyheter/ kilde: http://www.ipmglobal.org/index.htm 
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 Heftet kan fås ved henvendelse til kontoret 

http://www.ipmglobal.org/index.htm
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IAVI 

 

Give Women Power 
Over HIV/AIDS: Sup-
port Microbicide De-
velopment  
 

 
 
kilde: 
https://npo.networkforgood.org/Donate/Do
nate.aspx?npoSubscriptionId=1002149&c
ode=imagerotatorwad2009 
 

HIV/AIDS is one of the world's 
greatest health burdens, and wom-
en are increasingly bearing the 
brunt of the epidemic. Today, 
HIV/AIDS is the number one killer of 
women of reproductive age across 
the globe. Women represent rough-
ly half of the 33.4 million people in-
fected worldwide, and six of every 
10 people infected with HIV in sub-
Saharan Africa, one of the regions 
hardest hit by the epidemic. 
 
A combination of biology and social 
realities renders women especially 
vulnerable to HIV. Current preven-
tion strategies have not significantly 
lowered the rate of new infections. 
Although methods such as con-
doms are very effective, they are 
not practical for those who want to 
have children and for women who 
cannot persuade their partners to 
use them. Microbicides would ad-
dress one of the central gaps in the 
existing continuum of prevention op-
tions by offering a discreet method 
women would use to protect them-
selves against HIV.  
 
With your help, the International 
Partnership for Microbicides will 
continue its work to make the prom-
ise of safe and effective microbi-
cides a reality, and give women the 
power over HIV/AIDS they urgently 
need. IPM thanks you for your sup-
port. 

 

https://npo.networkforgood.org/Donate/Donate.aspx?npoSubscriptionId=1002149&code=imagerotatorwad2009
https://npo.networkforgood.org/Donate/Donate.aspx?npoSubscriptionId=1002149&code=imagerotatorwad2009
https://npo.networkforgood.org/Donate/Donate.aspx?npoSubscriptionId=1002149&code=imagerotatorwad2009
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International AIDS Vaccine Initiative12  
 

 

 
 
 
 
 
 
I begynnelsen av 2009 ble Sex og Politikk kontaktet av IAVIs konsulent i Norge og gjennom året er har 
vi rukket å samarbeid om VAD og utvekslet informasjon og kunnskap. Ut på høsten ble daglig leder 
invitert til å delta på et partnermøte hos IAVI i Amsterdam, hvor man diskuterte strategier og ar-
beidsplaner. Flere av partnerorganisasjonene var allerede kjent for oss, enten via IPPF nettverket el-
ler gjennom samarbeidet med IPM.  IAVI har en egen konsulent i Norge, men ønsker seg også en 
norsk NGO på laget. I løpet av de første månedene av 2010 er det innledet et samarbeid mellom IAVI 
og Sex og Politikk om kunnskapsutveksling, informasjonsarbeid og hivpolitikk. 

 

Countdown 2015 Europe.  

Sex og Politikk har siden 2008 deltatt i og dermed mottatt donormidler i advocacyarbeidet: ”Europe 
Champions - Reproductive Health Worldwide:  
Tackling the Supply Challenge” 
 Arbeidet har fokus på Supplies13  - og er et prosjekt som er støttet av Gates Foundation.  
Sex og Politikk har i løpet av året jobbet med ”supplies” utfordringene på flere områder, blant annet 
ved å forsøke å spore hvor mye penger Norge bruker til RH Supplies gjennom ulike budsjetter (Uten-
riksdepartementet, støtte til ulike organisasjoner og bilaterale og multilaterale ordninger).  

Studietur til Vietnam 

Journalist Ellen Viseth deltok og skrev artikler i Dagsavisen ved hjemkomst. 
 

EURONGOs  

I 2009 mottok vi prosjektstøtte fra Small Grant Facility Program; EU, via EURONGOs. Denne støtten 
gjorde det mulig for oss å fornye hjemmesiden og legge grunnlag for en bedret informasjonstjeneste 
for våre medlemmer, publikum og andre interesserte. Informasjonsarbeidet vårt er fortsatt under 
utvikling, den er avhengig av kapasitet på kontoret – både tekniske ferdigheter og tid til å vurdere og 
til å tilrettelegge stoff for hjemmesiden.  
Vi er svært takknemlige for støtten, informasjonsprosjektet vårt er kommet et betydelig skritt videre. 
Fremtidshåpet er å knytte til oss frivillige informasjonsaktører (les: medlemmer) som kan bidra til å 
holde hjemmesiden oppdatert og spennende. Det er nok av nyheter og utfordringer på det seksual-
politiske området å ta av – hver dag – hver uke – hele året! 

                                                           
12

 http://www.iavi.org/Pages/home.aspx 

13
 (tilgang til/ på) RH Supplies; prevensjonsmidler, kondomer, medisiner, utstyr til trygge føds-

ler/aborter 

IAVI is a global not-for-profit, public-private 
partnership (PPP) working to accelerate the 
development of a vaccine to prevent HIVin-
fection and AIDS 
 

http://www.iavi.org/Pages/home.aspx
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EuroNGOs14seminar og årsmøte ble avholdt i Riga i september.  Styreleder Kari Jaquesson og Lisbet 
Nortvedt deltok på EuroNGO`s møte  
 

Hewlett foundation
15

 

Hewlett Foundation er en privat amerikansk stiftelse som tidligere har støttet Sex og Politikks arbeid 
(det var midler fra Hewlett som muliggjorde at vi kunne ansette daglig leder og fikk startet arbeidet 
med å få etablert et APPG i Norge i sin tid). 2009 inngikk vi i et nytt samarbeid og mottok midler fra 
Hewlett. Dette samarbeidet er knyttet sammen med andre NGOer i Norden og Europa. Disse midlene 
gjør oss i stand til å drive med advocacy arbeid for SRHR og i løpet av 2010 tas det initiativ til å samle 

Norden for å utvikle en felles strategi for SRHR politikk. 

 

Nordic Expert Meeting on a Joint 

SRHR/GE agenda 

[20.11.2009] The Governments of Den-

mark, Finland, Iceland, Norway and Swe-

den (the Nordic countries), within the con-

text of their partnership on gender equali-

ty, women’s rights, democracy and devel-

opment hosted an international expert 

meeting in Oslo on 12-13 November 2009.  

 

Thoraya Obaid shared her views on partnerships with faithbased organizations. Photo: Liv-Unni Hersvik 

The meeting commemorated the 15th anniversary of the International Conference on Population and De-

velopment (ICPD) in Cairo and the upcoming 15th anniversary of the Fourth World Conference on Wom-

en in Beijing.  

The purpose of the Nordic expert meeting was to reconfirm commitment to the ICPD programme of ac-

tion and the Beijing Declaration and Platform for Action. The aim was to come up with a set of recom-

                                                           
14

 EuroNGO = The European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development 

http://www.eurongos.org/Files/HTML/EuroNGOs/misc/EuroNGOs_Annual_Report_2008_Final.pdf 

 
15

 http://www.hewlett.org/ 

Sex og Politikk er noe så unikt som 

Norges eneste NGO med hovedfokus på 

seksuell og reproduktiv  

helse og rettigheter.  

 

http://www.eurongos.org/Files/HTML/EuroNGOs/misc/EuroNGOs_Annual_Report_2008_Final.pdf
http://www.hewlett.org/
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mendations for action to the Nordic governments in order to move towards a joint gender equality and 

sexual and reproductive health and rights agenda and contribute to progress in the field.  

The recommendations from the meeting will be presented for action and implementation to politicians 

and key decision makers and civil society advocates to take forward at up-coming events, meetings and 

processes at international, regional, country and local levels.  

The meeting consisted of four sessions: a taking stock session, a session on sexual rights, a session of 

linking SRHR and gender equality, and a session on enhancing men and boys’ involvement.  

Thoraya Obaid gave the keynote address "Promoting the Right to Sexual and Reproductive Health and 

Gender Equity in Diverse Cultural and Religious Settings." 

http://www.norad.no/en/Thematic+areas/Health+and+aids/Maternal,+child+and+women's+health/146023.cms?show=all 

 
 
 
 
UNFPA 
Faktaark om SRHR ble oppdatert. Disse laget vi i samarbeid med UNFPA og Fokus. Vi søkte også om 

husleiestøtte og fikk dette innvilget fra UNFPA for 2009. Vi fikk også støtte til jubileumsseminaret av-

holdt i november. Vi har regelmessig e-post og telefonkontakt med UNFPAs kontor i København. Og 

vi setter stor pris på at Mette Strandlod fra UNFPA deltok på vår jubileumskonferanse, samt den 

gode kontakten vi også har utviklet med UNFPAs nye leder av København kontoret, Pernille Fenger. 

Sammen med UNFPA planlegger vi markering av morsdagen i 2011 samt en ungdomsoffensiv for 

SRHR. 

 

 

UNFPA-lederen besøker Norge 

[12.11.2009] Eksekutivdirektør Thoraya Obaid som leder FNs befolkningsfond (UNFPA) besøker 

Norge 12. og 13. november. Hun skal møte en rekke politikere, blant andre statsminister Jens 

Stoltenberg, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken og statssekretæ-

rene Gry Larsen og Håkon Gulbrandsen. 

 

En av ti jenter i de fattigste landene i Afrika blir gravide før de fyller 16 år, i følge en ny studie utført på 

oppdrag fra Norad. Sjansene for at disse jentene dør i forbindelse med fødsel er fem ganger så høy som 

blant kvinner som føder i 20-årsalderen. Mangel på kunnskap og politisk vilje er to viktige årsaker til at 

det ikke skjer noen endringer.  

http://www.unfpa.org/public/News/pid/4291
http://www.unfpa.org/public/News/pid/4291
http://www.norad.no/en/Thematic+areas/Health+and+aids/Maternal,+child+and+women's+health/146023.cms?show=all
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- Den viktigste årsaken er sosialt betinget: kvinners lave status. Statsledere og beslutningstakere ser 

ikke kvinners liv og helse som en politisk prioritering, sier avdelingsdirektør Paul Fife i Norad.  

Seksuell og reproduktive helse og rettigheter er betente temaer å ta opp. Kjønnsdiskriminering og bar-

neekteskap er dypt forankret i mange kulturer. Fattige kvinner og menn mangler ofte tilgang på preven-

sjon. Verdens Helseorganisasjon estimerer at 20 millioner kvinner benytter seg av utrygge abortmetoder 

årlig.  

Thoraya Obaid er den første eksekutivdirektør i FN-systemet fra Saudia Arabia. Under besøket skal hun 

delta på et nordisk ekspertmøte om seksuelle rettigheter og likestilling. Det vil være anledning for pres-

sen å delta under Obaids innlegg på Radisson SAS Scandinavian Hotel torsdag 12. november fra 13.30 til 

14.30.  

Neste uke lanseres UNFPAs årlige rapport ”State of the World Population.” Obaid vil være tilgjengelig for 

kommentarer etter sitt innlegg.  

Kilde: http://www.norad.no/Om+Norad/Nyhetsarkiv/142897.cms 

 

 

Eksekutivdirektør i UNFPA, Thoraya Obaid. Foto: United Nations / Eskinder Debebe 

FOKUS  

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål16 

VI har deltatt på seminarer, møter og har samarbeidet om faktahefter om SRHR. Sex og Politikk ved 

daglig leder, søkte også om reisestipend for deltagelse i FOKUS sin delegasjon til CSW17 – FNs Kvin-

nekommisjonsmøte i New York. Daglig leder fikk innvilget søknaden og deltok i den Norske delega-

sjonen til New York i mars 2009. 

                                                           
16

 http://www.fokuskvinner.no/ 
 
17

 http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html 

http://www.fokuskvinner.no/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html


 

Sex og Politikk | Årsmelding 2009 

  

25 

 

For styret i Sex og Politikk er kontakten med og medlemskapet i FOKUS prioritert. Dette engasjemen-

tet vil videreføres også i årene som kommer. 

Temaet for 2008 ved den 53dje CSW UN The Commission on the Status of Women,  var “The equal 

sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the context of 

HIV/AIDS”. Et viktig poeng for Norge og S&P var å få inn tekst som inkluderte SRHR i sluttdokumen-

tet. Seksuell og reproduktive rettigheter har mange motkrefter, vårt standpunkt er at man ikke kan 

isolere hivepidemien og løsningen på denne fra seksuelle rettigheter, herunder også reproduktive 

rettigheter.  

Helsedirektoratet 

Uke 6 

Sex og Politikk søkte i februar Helsedirektoratet om støtte til et lite pilotprosjekt kalt “Uke 6”. Ideen 

var hentet fra Sex og Samfund Danmark, vår søsterorganisasjon i IPPF nettverket. I forståelse med 

danskene ønsket vi å prøve ut deler av deres webbaserte seksualundervisningsopplegg for grunnsko-

len18. De hadde startet opp i 2008 og evalueringen og utviklingen av prosjektet var svært positiv. Da 

vi senhøsten 2009 fikk svar fra helsedirektoratet var det svært positivt, det de ønsket var at vi skulle 

se på muligheten til å få prosjektet opp på et høyere nivå, for å unne inkludere langt flere skoler enn 

vi hadde skissert i søknaden. Vi mottok før jul støtte til oppstart av prosjektet og i skrivende stund fo-

religger det en intensjonsavtale med Sex og Samfund, DK om samarbeid og det er ansatt kampanje-

leder for å få prosjektet opp som et tilbud for norske skoler med oppstart i Uke 6 i 2011. 

SAIH 

Studentenes og  Akademikernes  Internasjonal Hjelpefond19 

Sex og Politikk har i 2009 innledet nærmere kontakt med SAIH. Kontakten ble etablert under CSW 

UN, der både nestleder for SAIH og daglig leder for S&P deltok sammen. SAIH har i mange sammen-

henger utmerket seg med SRHR engasjement og i løpet av samtaler i 2009 er vi i 2010 i ferd med å 

                                                           
18

 http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=949&M=News&PID=77225&NewsID=2509 

 

19
 http://www.saih.no/ 

Uge Sex sætter ny rekord - over 119.000 elever deltager 

Da årets Uge Sex kampagne gik i gang mandag den 8. februar, blev det med et rekordstort antal 

deltagere. Over 120.000 elever fra 6.-10. klasse over hele landet var meldt til kampagnen. Det sva-

rer til en tredjedel af samtlige elever på de fem årgange. Sex & Samfund har denne gang valgt at 

sætte fokus på kroppen og de unges kropsbevidsthed med et overordnet tema for Uge Sex 2010 

med overskriften ”Din krop – dit liv – dit valg”  

 

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sesspriorityhtm.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sesspriorityhtm.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sesspriorityhtm.htm
http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=949&M=News&PID=77225&NewsID=2509
http://www.saih.no/
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formalisere noen samprosjekter. Blant annet har vi søkt om og håper på å få realisert en turne til 

samtlige ungdomspartiers sommerleire. SAIH vil i 2010 ha hovedfokus på LHBT. 

RFSU Norge 

 
I tillegg til å ha et godt samarbeid daglig på kontoret, har Sex og Politikk deltatt i RFSUs russe-

filmprosjekt mot Klamydia. Filmen i 2009 ble vist på reklamefrie dager på TV Norge i julen. 

Folkehelseinstituttet 

Sex og Politikk er deltagere i Folkehelseinstituttets nettverk for smittevern mot seksuelt overførbare 
infeksjoner. Daglig leder Solveig Hokstad representerer Sex og Politikk i nettverket. Det ble avholdt 
ett møte i nettverket i 2009. 

 

 

Jernbanetorget VAD 2009 Foto: Sex og Politikk 

 

  

Vår stand, VAD 2009 Foto: Sex og Politikk 

Verdens Aids Dag - 2009 

Verdens Aids Dag markeres verden rundt den 1. desember.  I år startet arbeidet med  
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Verdens Aids Dag i februar 2009, altså nesten et år i forkant av arrangementet. Dette var viktig for å 

få med flest mulig aktører, og ikke nødvendigvis bare hiv - og aidsorganisasjoner, men også  for å for-

ankre det i andre miljøer som burde være opptatt av hiv og aids, som for eksempel arbeidsorganisa-

sjoner og innvandrerorganisasjoner. I år valgte vi i Sex og Politikk å være mer aktive i dette forumet. 

Etter sommeren arbeidet Erik Borchgrevink (prosjektsekretær i Sex og Politikk) med planlegging og 

gjennomføring av VAD under ledelse av Kim Fangen I Helseutvalget for homofile. Erik nedla et bety-

delig arbeid og engasjement i arrangementet og har i ettertid fått mange positive tilbakemeldinger 

for innsatsen. 

Målet for arrangement var at å utvikle et konkret mål for hva vi ville oppnå med VAD markeringen og 

at flere aktører skulle bli involvert. I tillegg ønsket man at VAD skulle være synlig i bybildet. 

Noe av det vi oppnådde på Verdens Aids Dag:  

 100 kvm stort telt utenfor Østbanehallen i Oslo.  Mange organisasjoner og institusjoner del-

tok med stand i teltet.  

 Samarbeid med Sagene Skole hvor en skoleklasse(10 trinn)  kom for å presentere sine mulige 

løsninger på hiv relaterte utfordringer i Norge og internasjonalt. Fremføringen ble holdt i en 

lukket del av teltet hvor blant annet helseminister Anne Grethe Strøm Eriksen, direktør i No-

rad Poul Engelberth Poulsen og statssekretær i Utenriksdepartementet Ingrid Fiskaa var til-

stede 

 Helseminister Anne Grete Strøm Erichsen sammen med Norads direktør Poul Engberg- Pe-

dersen og Statssekretær Ingrid Fiskaa fra Utenriksdepartementet besøkte arrangementet 

vårt og deltok på en presentasjon som 10. Klasse fra Sagene Skole gjorde.  

 Mange aktører og organisasjoner deltok i arrangementet og vi nådde ut til en mye større 

bredde enn tidligere.  

 Stor pressedekning på arrangementet vårt. Både Dagsrevyen og flere aviser var til stede for å 

dekke arrangementet.  

 Egen web side for Verdens Aidsdag ble lanser (www.verdensaidsdag.no) som vil brukes i 2010 

også 

 Anbefalning til Helsedirektoratet om å opprette en egen prosjektstilling for Verdens Aidsdag 

http://www.verdensaidsdag.no/
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Minister Anne-Grethe StrømEriksen. og Erik Borchgrevinkk. Foto: Sex og Politikk. 

Nettverksbygging 

Sex og Politikk har økt innsatsen med nettverksbygging. Vi har derfor deltatt på ulike relevante semi-

narer og møter, arrangert i regi av hhv. Utenriksdepartementet, Norad, andre NGOer, Kommunale/ 

statlige tiltak og frivillige aktører innenfor feltet seksuell helse i Norge. 

”Pass godt på deg selv” 

Informasjonsbrosjyren vår, ”Pass godt på deg selv”, deles ut til kvinner som har fått utført abort. Vi 

mottar stadig henvendelser fra gynekologiske poliklinikker ved helseforetakene som trenger flere. 

Bestillingsadresse er: Sosial og Helsedirektoratet, trykksakavdelingen tlf 24 16 33 68/ trykk-

sak@shdir.no 

Vi håper å få muligheten til å oppdatere og oversette denne brosjyren til aktuelle språk som eks urdu 

og engelsk. 

mailto:trykksak@shdir.no
mailto:trykksak@shdir.no
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BRAVE AND ANGRY!  - IPPFs motto gjennom mange år er fortsatt et motto som viser hva som 

må til for å lykkes i arbeidet vi er engasjert i! Vi må være modige og vi må være sinte! Modige fordi 

det fortsatt er mange motkrefter når det kommer til seksuelle rettigheter og sinte fordi seksuelle ret-

tigheter må kjempes og sloss for, de har ikke kommet uten kamp. 

I 2009 var det flere ting som minnet undertegnede på at man ikke må glemme å være modig og be-

redt til å sloss. I mars fikk jeg være tilstede ved kvinnekommisjonsmøtet i FN. Mange hundre kvinner 

og menn, og sivilsamfunnsorganisasjoner var  sammen med nasjoners offisielle delegasjoner samlet 

for å diskutere hvordan menn OG kvinner sammen og ved rettferdig fordeling av oppgaver kunne ta 

ansvar, spesielt i lys av hivepidemien. Senere, i september, fikk jeg være med International Part-

nership for Microbicides til Kenya og Kisumu, en by ved Victoriasjøen, der befolkningen var røfflig 

regnet under 26 år! Jeg fikk være med på besøk til et sykehus for  hivpositive og på rundtur i slum-

men. Hovedbesøket var på en klinikk der man var i oppstarten av utprøving av forløpere til Mikrobi-

cider. Klinikken skulle i tillegg tilby vanlige SR tjenester som prevensjonsveiledning, diagnostisering 

og behandling for seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon - og kondomutdeling, samt svang-

erskapskontroller med mer. Kvinnene jeg møtte ventet alle på at klinikken skulle komme i gang med 

arbeidet og de gledet seg til å bidra til at microbicider kan bli en realitet og et reelt alternativ for 

kvinner i forebyggingen av hivsmitte.  Jeg møtte velutdannede kvinner engasjert i arbeidet, det var 

unge sykepleiere, sosialarbeidere og leger som alle var motiverte og ikke minst modige og sinte. 

Kvinnene i slummen og kvinnene i arbeid på klinikken hadde alle samme brennende ønske, håp og 

mål; å bidra til kvinners autonomi og råderett over egen kropp, rett til å beskytte seg mot et dødelig 

virus.  

Diskusjonene som ble dratt i gang, i FN, i Kisumu , ble også dratt i gang under et Nordisk ekspertmøte 

jeg fikk delta på i november. Norge, Sverige, Finland og Danmark stod bak initiativet og et utvalg ak-

tører, offisielle representanter, NGO aktivister og fagfolk var samlet til et to dagers møte i Oslo. Også 

her ble det klart at man må fortsatt være modig og sint. Modig og sint for å løfte rettigheter som 

abort og rett til prevensjon frem i politikken, modig og sint for å adressere og kjempe imot seksuali-

sert vold som metode i konflikter og modig og sint for å kjempe for LHBT rettigheter for å nevne noe. 

Rapport fra dette ekspertmøtet finnes på Norads hjemmeside: 
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http://www.norad.no/en/Thematic+areas/Health+and+aids/Maternal,+child+and+women's+health/

146023.cms?show=all 

Året 2009 bekreftet at det er mange modige å være sinte sammen med! Det gir mening til Sex og Po-

litikks arbeid.  Solveig Hokstad 

 
 

2009 har vært et morsomt og aktivt år for Sex og Politikk. Det var et år hvor vi med økt en-
tusiasme og ressurser fortsatte vår innsats for å fremme SRHR i ulike sammenhenger! Vi 
har fått mange nye venner og støttespillere og har forbedret kontakten med både uten-
landske og norske organisasjoner, fagmiljøer og politikere. Styret ønsker å takke alle støt-
tespillere, medlemmer og samarbeidspartnere for SRHR innsatsen! 

 

Planer for og utfordringer i 2010 

I 2010 fortsetter Sex og Politikk sitt arbeid med informasjons- og nettverksarbeid, både mot politiske 

og sivile miljøer. Støtten vi mottar går til nettverksbyggende arbeid spesielt knyttet til SRHR og hiv-

forskning og utviklingshjelp. Vi vet at både menn og kvinner ønsker seg større valgfrihet og større 

kontroll over egen kropp. Vi vet at seksuell helse har innvirkning på økonomisk utvikling og selvsten-

dighet. Barn og unge, de nye generasjonene av ungdommer som hvert år vokser opp, ønsker seg og 

trenger seksuell opplysning og tilgang på prevensjon og sikre helsetilbud mht fødsler og aborter. De 

har krav på og rett til å beskytte seg mot uønskede infeksjoner som hiv og klamydia. De har rett til å 

leve uten frykt for lemlestelse og/ eller seksuell vold og seksuelle trusler. De har rett til å velge selv! 

Dette gjelder for norske såvel som for ungdom som lever langt fra Norges grenser. Derfor er det vik-

tig at vi arbeider sammen for de seksuelle rmenneskerettighetene! Derfor er det viktig at vi ser sam-

menhengen mellom sex og  

politikk. 

Vi må fortsette arbeidet med å få norsk politikk til å ta innover seg dette og til å implementere SRHR i 

politiske handlingsplaner og budsjetter! 

Sex og Politikk vil fortsette i samarbeid med IPPF å ha fokus på LHBT20 saker og delta i IPPFs ”Bill of 

Sexual Rights” arbeid. Vi vil fortsette å søke norske samarbeidspartnere i dette viktige arbeidet. 

                                                           
20 Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 
http://www.ippfen.org/en/Resources/Our+Publications/New+Publications.html 
 

http://www.norad.no/en/Thematic+areas/Health+and+aids/Maternal,+child+and+women's+health/146023.cms?show=all
http://www.norad.no/en/Thematic+areas/Health+and+aids/Maternal,+child+and+women's+health/146023.cms?show=all
http://www.ippfen.org/en/Resources/Our+Publications/New+Publications.html
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Utfordringen i 2010 er fortsatt å utvikle organisasjonen til å bli en sterkere aktør for seksuell helse og 

rettigheter i Norge. Seksuelle rettigheter bør gjøres kjent og benyttes i nettverksarbeidet. Samtidig 

som vi målrettet jobber med seksuelle rettigheter må vi også ha et sterkt fokus på intern organisa-

sjon.  

Sex og Politikk er fortsatt en liten organisasjon, som i kraft av størrelsen ikke kvalifiserer til vanlig 

driftsstøtte fra stat eller kommune. Vi vet derfor ikke hvor lenge vi kan opprettholde ”trøkket”.  Vi 

vet at vi har økonomisk støtte til noen av prosjektene våre i 2010, men vi vet ikke noe utover det. Vi 

ønsker at flere, både enkeltmennesker og organisasjoner, ser verdien av å ha en ren SRHR organi-

sasjon i Norge og tilkjennegir dette ved å melde seg inn. Uten medlemmer dør organisasjonen og vi 

oppfordrer alle medlemmer om å verve medlemmer til Sex og Politikk! 

 

Sex og Politikk må fortsette å arbeide for å skaffe seg støttespillere og samarbeidspartnere nasjonalt 

og ønsker å øke fokuset på utfordringer i Norge. Vi er på mange måter et foregangsland og et godt 

eksempel på området seksuell helse og rettigheter når vi sammenligner med andre land, men det er 

fortsatt mange utfordringer i Norge. Blant annet trenger Norge en nasjonal handlingsplan/ strategi 

for seksuell helse i Norge løsrevet fra handlingsplaner for forebygging av aborter og uønskede svang-

erskap.   

Å styrke og tydeliggjøre barn og ungdoms rett til seksualundervisning er viktig. Uke 6 prosjektet vil 

være vårt hovedbidrag i forhold til denne utfordringen og vi vil jobbe hardt for å få dette prosjektet 

finansiert og realisert. I tillegg vil vi følge opp vårt initiativ for å samle miljøer og aktører som allerede 

gjør en innsats for seksualundervisning i Norge. Målet er å arrangere en landsomfattende konferanse 

for seksualundervisere høsten 2010.  

 

Vi vet at det fortsatt er mye ugjort når det gjelder hiv- positives levesituasjon i Norge, samt LHBT si-

tuasjonen utenfor de store byene. Det er behov for å styrke tilbudet om sexologisk behandling, det er 

i dag store geografiske og økonomiske forskjeller i et tilbud som er tilfeldig og overlatt til private ak-

tører, i noen tilfeller uten profesjonell forankring. Det er også behov for å rette SRHR søkelyset på 

svake grupper som asylsøkere, ulovlige innvandrere, enkelte minoritetsgruppers og geografiske om-

råder i Norge der SRHR rettigheter ikke er like godt ivaretatt som i de større byene og overfor majori-

tetsbefolkningen. 

Sex og Politikk vil fortsette sitt engasjement i forhold til APPG på Stortinget og vil også i år arrangere 

konferanser/seminarer for nettverket. I tillegg styrker vi arbeidet med å engasjere unge politikere til 

SRHR politikk. Sex og Politikk vil motivere flest mulig Stortingsrepresentanter, ungdomspartiene og 

andre til å engasjere seg i seksuell helse og rettigheter.  
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Seksuell helse og rettighe- ter er 

og blir et politisk anliggen- de, 

og uten politisk vilje til å sette 

dette på dagsordenen og høyt 

på prioriteringslisten, er opp-

nådde rettigheter og tilbud på 

tjenester sårbare for kutt og 

angrep, - og nye utford- ringer 

risikerer å bli oversett!  

 

Mars 2010 

Sex og Politikk styret/  

Solveg Hokstad 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Nyttige linker til informasjon om organi-

sasjoner og annet nevnt i denne årsrap-

porten: 

Sex og Politikk: www.sexogpolitikk.no/ 

  

IPPF: http://www.ippf.org/en/ 

 

IPM: http://www.ipmglobal.org/index.htm 

IAVI: http://www.iavi.org/Pages/home.aspx 

European Parliamentary Forum on Population 

and Development : http://www.iepfpd.org/epff.xxx 

Fokus: http://www.fokuskvinner.no/  

EuroNGO: http://www.eurongos.org  

Norad: http://www.norad.no/ 

Raise: http://www.raiseinitiative.org/home/ 

FN:  

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.ht

ml 
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