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Årsmelding 2010 Sex og Politikk – foreningen for seksuell og 

reproduktiv helse og rettigheter  
 
 

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter – er en 

frivillig organisasjon som arbeider for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 

(SRHR). Vi vil at mennesker skal gis tilgang til helsetjenester og rettigheter uavhengig av 

deres økonomiske, sosiale og geografiske posisjon. Vårt formål er å bevare og beskytte de 

rettighetene vi har, og kjempe for å utvikle og styrke seksuelle og reproduktive rettigheter 

både nasjonalt og internasjonalt.  

 

Sex og Politikk opererer uavhengig av livssyn og politiske partier, og består av tilsluttede 

foreninger, organisasjoner, institusjoner og enkeltmedlemmer. 

 

Internasjonalt preger FNs Tusenårsmålene mye av debatten og prioriteringene for 

bistand og utvikling. Sex og Politikk engasjerer seg særlig i spørsmål knyttet til 

Tusenårsmålene 3, 5 og 6 som henholdsvis omhandler likestilling, mødredødelighet og 

universell tilgang til reproduktiv helse og bekjempelse av hiv/aids. Gjennom vårt 

medlemskap i IPPF 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. 

 

Nasjonalt har programmet Trekant preget debatten om ungdom og seksualitet. 

Ungdoms seksualitet og tilgang på informasjon er to viktige saker for Sex og Politikk. Vi 

har jobbet målrettet med å få vårt seksualundervisningsprogram for ungdom ”Uke Sex” 

ut til lærere i norske ungdomsskoler i hele 2010. Sex og Politikk fikk 450 påmeldinger til 

Uke Sex 2011, med oppgitt antall elever på ca. 35 000. Vi er veldig godt fornøyd med den 

responsen Uke Sex også har fått. 

 

Et blikk på 2010  

2010 har vært et år hvor Sex og Politikk både har blitt større og sterkere, samtidig som 

voksesmerter innimellom har gjort seg gjeldende. Organisasjonens sekretariat ble utvidet fra å 

ha to personer i halvannen stilling på begynnelsen av året, til å ha fire fulltidsansatte fra juli.  

At sekretariatet har vokst, er svært gledelig for organisasjonen - og er den viktigste årsaken til 

fjorårets høye aktivitetsnivå. Veksten skyldes at det er lagt ned et betraktelig arbeid i å 

identifisere og søke om støtte fra relevante donorer og prosjekter. Men økt finansiering 

kommer ikke uten arbeidsoppgaver, og de ansatte er sårt tiltrengt arbeidskraft for at vi skal 

klare å gjennomføre de arbeidsoppgavene vi har satt oss som mål å gjennomføre.    

 

Å ansette flere og nye medarbeidere, innebærer nødvendigvis opplæring og oppfølging av de 

ansatte, i tillegg til at de administrative oppgavene blir noe mer tidkrevende. En viktig 

oppgave for organisasjonen i 2010 har derfor vært å få til et velfungerende sekretariat med 

medarbeidere som føler seg trygge i arbeidet de utfører. I andre og tredje kvartal var en 

prioritert arbeidsoppgave for daglig leder å gi de nyansatte innføring i organisasjonens 

struktur, målsetninger og de forskjellige prosjektene. Flere ansatte og en usikker finansiell 

situasjon, har også bydd på utfordringer siden organisasjonen ikke alltid er i stand å gi de 

ansatte den forutsigbarheten de ønsker – både når det gjelder ansettelsesforhold og 

arbeidsoppgaver. En situasjon som tidvis kan være frustrerende for de ansatte i sekretariatet.  
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Flere ansatte krever også større plass – noe som førte til at Sex og Politikk flyttet fra Øvre 

Slottsgate og opp på loftet til Sex og Samfunn i Trondheimsveien våren 2010. Flytteprosessen 

i seg selv var ikke særlig tidkrevende, men den medførte etter hvert svært mye ekstraarbeid på 

grunn av vanskeligheter med leveransen av bredbånds- og telefonsystemet. Vanskelighetene 

medførte blant annet at vi mistet tilgangen til våre e-postkontoer en periode rett etter 

flytteprosessen - en situasjon som i etterkant har medført mye ekstra arbeid og erstatningskrav 

til Ventelo.   

 

På tampen av året ble dessverre vår viktige daglige leder sykemeldt. Hennes sykemelding 

kom på et tidspunkt hvor vi hadde høyest aktivitet og var selvfølgelig svært ubeleilig. 

Nestleder i styret, Tore Holte Follestad steppet inn i 20% stilling og gjorde en fremragende 

jobb. Det ble allikevel en svært hektisk periode for de ansatte, som må berømmes for sin 

innsats for å få gjennomført de prosjektene organisasjonen hadde satt seg fore.  

 

I 2010 nådde aktivitetsnivået til Sex og Politikk et nytt nivå. Aldri før har vi hatt en så høy 

aktivitetsfrekvens og tiltrukket oss et så stort publikum. Våre arrangementer har strukket seg 

fra åpne møter, besøk på ungdomspartiers sommerleire og festivaler, til koordineringen av og 

deltakelse på heldagsarrangementer som Verdens aidsdag. I tillegg har saker og 

arrangementer vi har jobbet med fått omtale i media ved flere anledninger – et resultat av at vi 

har arbeidet mer målrettet opp mot media enn tidligere. Nettsiden vår har også fått en sterk 

økning i antall besøkende. Økningen skyldes nok i stor grad Uke Sex, men trolig har vår økte 

profilering også bidratt til et høyere antall besøkende på våre nettsider. De som har besøkt 

våre nettsider har hovedsakelig kunnet finne informasjon relatert til saker og prosjekter vi 

arbeider med, i tillegg til informasjon om organisasjonen.   

 

I tillegg til å arbeide med arrangementer som ble avviklet i 2010, brukte sekretariatet mye tid 

på planlegging og organisering av arrangementer som alt har blitt gjennomført i 2011. 

Størstedelen av arbeidet med den nasjonale kampanjen Uke Sex lagt ned i 2010 – mens selve 

kampanjen ble gjennomført i 2011 (les mer om Uke Sex på side 7). Arbeidet for 

arrangementet ”Morsdag på alvor” på Nobels Fredssenter i februar 2011 var også en 

tidkrevende oppgave som i stor grad ble utført i 2010.  

 

Vårt politiske påvirkningsarbeid, ofte omtalt som ”advocacy” er vår viktigste aktivitet. Vi 

arbeider for å bevare, beskytte, utvikle og styrke menneskers tilgang til seksuell og 

reproduktiv helse og rettigheter – både i Norge og internasjonalt. For å oppnå dette, er 

allianser med andre organisasjoner, institusjoner, politiske partier og enkeltindivider med 

samme målsetning viktig. En del av vår arbeidsoppgave er derfor å holde oss oppdaterte om 

hva om rører seg, videreformidle informasjon og samarbeide med en rekke forskjellige 

aktører. Det tverrpolitiske Stortingsnettverket for SRHR er en viktig brikke i dette arbeidet. I 

2010 ble arbeidet vårt opp i mot Stortingsnettverket – og særlig dets leder, Truls Wickholm, 

styrket og bedret. Dette er en prioritert oppgave for sekretariatet videre fremover.  

Vi har også gode relasjoner til våre søsterorganisasjoner i Norden og andre europeiske land, 

og inngår blant annet i det europeiske Countdown 2015 nettverket, som gir oss stort tilfang av 

informasjon om politiske spørsmål knyttet til SRHR i Europa. En utfordring er å nyttiggjøre 

seg og videreformidle informasjonen vi får i enda større grad. Nasjonalt er det nyetablerte 

SRHR nettverket og Aidsnett to viktige arenaer for oss. Begge nettverkene utgjør en 

møteplass for personer fra sivilt samfunn, myndighetene og akademia – i tillegg er 

nettverkene åpne for personer uten tilknytning til noen av de nevnte feltene.  
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Vi har fortsatt mye å lære når det gjelder politisk påvirkning, men vi opplever at vi er på rett 

vei – og at politiske arbeidet utgjør vår nisje i landskapet av frivillige organisasjoner i Norge.   

 

 

Fakta om Sex og Politikk 

Under følger en redegjørelse for personer som er tilknyttet Sex og Politikks daglige virke, 

samarbeidspartnere og prosjektene vi utførte i 2010. 

 

Ansatte 

Daglig leder: Solveig Hokstad 

Programsekretær: Erik Borchgrevink 

Prosjektleder Uke Sex: Gry Stordahl 

Organisasjonssekretær: Anja Sletten 

Fungerende daglig leder november og desember 2010: Tore Holte Follestad.  

 

Styret 

Styreleder: Kari Jaquesson.  

 

Nestleder: Tore Holte Follestad (Sex og Samfunn) / Ragnhild Therese Nordvik
1
.  

 

Styremedlemmer: Ragnhild Nordvik (SAIH), Tone Maria Hansen, Steffen August Brekka-

Brandshaug (Skeiv Ungdom Oslo og Akershus), Annike Totlandsdal, Arnfinn Helleve.  

 

Varamedlemmer: Lisa Tangnes og Egil Varland (MSO). 

I 2010 ble det avhold 5 styremøter og 3 møter i arbeidstuvalget (AU).  

 

Medlemmer 

Antall medlemmer er økende. I begynnelsen av 2011 hadde vi registrert 264 medlemmer. I 

2010 var medlemskap for de under 25 fortsatt gratis. Verving av nye medlemmer har ikke 

vært en prioritert oppgave i 2010. Flesteparten av de nye medlemmene har kommet til ved 

arrangementer – og særlig på sommerturneen – men vi har gledelig nok også noen nye 

medlemmer som registrerer seg via vår nettside.  

 

Samarbeidspartnere 

Våre viktigste samarbeidspartnere i året som har gått har vært International Planned 

Parenthood Federation (IPPF), Sex og Samfunn, Helsedirektoratet, FNs Befolkningsfond 

(UNFPA), Forum for kvinner og utvikling (FOKUS), Studentenes og Akdemikernes 

Internasjonale Hjelpefond (SAIH), Catholics for Choice (USA), Utenriksdepartementet, 

International Aids Vaccine Initatitive (IAVI) og International Partnership for Microbicides 

(IPM) og Sex og Samfund i Danmark.  

 

Vi vil særlig rette en stor takk til Sex og Samfunn for et godt naboskap og samarbeid – og for 

at vi har fått låne Tore Holte Follestad i en vanskelig periode. Hans innsats har vært 

uvurderlig i året som gikk.  

 

I forbindelse med Verdens aidsdag og Globaliseringskonferansen har vi også samarbeidet 

med en rekke andre organisasjoner som HIVNorge, Kvinnefronten og Latin-

                                                 
1
 Tore Holte Follestad har fungert som daglig leder fra november2010 til februar 2011, og som konsulent fra 

mars 2011. I denne perioden har Ragnhild Therese Nordvik fungert som nestleder i styret.  
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Amerikagruppene – for å nevne noen. Vi har også et godt samarbeid med våre nordiske 

søsterorganisasjoner Sex og Samfund, (Danmark), RFSU (Sverige) og Vaestoliitto (Finland) – 

i tillegg til nettverket av europeiske søsterorganisasjoner. Samarbeidet med en rekke individer 

har også vært av stor betydning i 2010. Her vil vi særlig trekke frem vårt givende samarbeid 

med Berit Austveg, som alltid er beredt til å øse av sin kunnskap og som har vært til stor hjelp 

og inspirasjon for sekretariatet i Sex og Politikk ved en rekke anledninger.  

 

Donorer 

Sex og Politikk har flere donorer og prosjekter av større og mindre art som i noen grad styrer 

vårt arbeid. Flere av dem oppgir spesifikke handlinger og målsetninger knyttet i sin kontrakt 

og arbeidsplan, og samtlige har krav om rapportering og budsjettstyring. Siden vi har en rekke 

samarbeidspartnere, fører dette til at en god del av vår arbeidstid går med til å rapportere 

donorer om gjennomførte oppgaver. Følgende instanser har blitt rapportert til i 2010: Hewlett 

Foundation, IPPF(gjennom anonym donor), UNFPA, Countdown 2015, FOKUS, IPM og  

IAVI.  

 

Under følger en kort presentasjon av noen av våre viktigste donorer  

 

Hewlett Foundation 

Hewlett Foundation sitt ”Population Programme” har to mål: det ene er å fremme reproduktiv 

helse på et individuelt nivå, det andre er å bidra til stabil befolkningsvekst globalt for å 

promotere en sunn sosial og økonomisk situasjon, og en bærekraftig utvikling som ivaretar 

miljøet. Den overordnede målsetningen med Hewletts støtte til Sex og Politikk, er å ivareta 

politiske støtte til SRHR og befolkningstematikk. Støtten fra Hewlett gir oss mulighet til å 

drive politisk påvirkningsarbeid i praksis, samt dekke kostnader knyttet til det å drive en 

organisasjon og kommunisere.  

 

FNs Befolkningsfond (UNFPA) 

UNFPA er en internasjonalt bistandsinstitusjon som arbeider for individets rett og like 

muligheter til å oppnå god helse. UNFPA arbeider særlig med reproduktiv helse, likestilling 

og strategier knyttet til befolkningsvekst og utvikling. I 2010 var UNFPA både en viktig 

donor og en samarbeidspartner som vi utviklet et nært forhold til, særlig i forbindelse med 

morsdagsarrangementet som ble planlagt høsten 2010 (avviklet i februar 2011). Det er viktig 

å understreke at UNFPAs nordiske kontor ikke bare har bistått Sex og Politikk med 

økonomiske bevilgninger i 2010, men at de også har vært en samarbeidspartner som har 

bistått Sex og Politikk ved å påta seg en del arbeidsoppgaver. I tillegg har de dyktige 

medarbeidere som er svært lærerike å samarbeide med.  

 

Countdown 2015 
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 Supplies
2
.Sex og Politikk har i første delen 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 (Utenriksdepartementet, støtte til ulike organisasjoner og 

bilaterale og multilaterale ordninger). 

 

 

 

                                                 
2
 Tilgang på RH Supplies; prevensjonsmidler, kondomer, medisiner, utstyr til trygge fødsler/aborter. 
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IPPF anonym donor 

Vi mottar også støtte fra en anonym donor gjennom IPPF. Målsetningen med denne støtten er 

å opprettholde det politiske pådriverarbeidet for SRHR i Europa. Støtten fra denne donoren 

gir oss også muligheten til å lønne medarbeidere og drifte en organisasjon med det formål og 

drive politisk påvirkningsarbeid i praksis.  

 

International Aids Vaccine Initiative (IAVI) 

IAVI er en av våre mindre samarbeidspartnere. Vårt samarbeid går ut på å bidra til tematikk 

knyttet til IAVI og deres forskning og forsøk på å utvikle en tilgjengelig aids vaksine 

adresseres i Norge.  Informasjon om IAVI inngikk blant annet på møtet avholdt på Stortinget: 

”Nye prevensjonsteknologier – trenger kondomet en hjelpende hånd?” og under Verdens 

aidsdag – samt i en kronikk publisert i Dagsavisen under verdenskonferansen om hiv og aids i 

Wien.  

 

International Partnership for Microbicides (IPM) 
IPM driver forskning og utvikling av den nye prevensjonsteknologien microbicider. 

Prevensjonsmiddelet er tiltenkt å beskytte mot hiv, men det forskes også på en kombinasjon 

av prevensjon mot graviditet og hiv. Microbicider utvikles i form av gele, krem eller en ring 

for at kvinner skal kunne bruke dem vaginalt. Vårt samarbeid går ut på å bidra til tematikk 

knyttet til utvikling og tilgjengeliggjøring av microbicider adresseres i Norge. Informasjon om 

IPMI inngikk møtet avholdt på Stortinget: ”Nye prevensjonsteknologier – trenger kondomet 

en hjelpende hånd?” og under Verdens aidsdag – samt i en kronikk publisert i Dagsavisen 

under verdenskonferansen om hiv og aids i Wien.   

 

 

Politisk påvirkning og aktiviteter 

Å drive politisk påvirkning for å bevare, beskytte, utvikle og styrke seksuell og reproduktiv 

helse og rettigheter (SRHR) er tidvis en lite konkret og vanskelig målbar oppgave. En del av 

de aktivitetene vi å kategorisere som en del av et prosjekt og handler mye om 

kommunikasjon. Samtidig er det slik at jo mer kunnskapsrike vi er, og jo bedre nettverk vi har 

- jo bedre er vi rustet til å utføre et godt arbeid.  

 

Under følger en kort beskrivelse av et utvalg av våre viktigste aktiviteter i 2010. Mest plass 

vil bli viet Uke Sex og Verdens aidsdag, siden dette var to spesifikke og arbeidskrevende 

prosjekter i 2010.  

 

Siden vi er prisgitt prosjektbasert finansiering, er det en viktig arbeidsoppgave å identifisere 

utlyste prosjektmidler. Dette har vært en viktig oppgave for daglig leder i 2010. Sekretariatet 

har skrevet søknader til en rekke prosjekter – flere har fått avslag, mens noen har fått tilslag. 

Prosjektsøknadene som har resultert i støtte, har vært søknad til søknad til UNFPA om støtte 

til husleie og sommerturne, søknad til Hewlett Foundation om fornyet støtte, søknad til 

FOKUS om informasjonsstøtte, søknad til Helsedirektoratet om støtte til Uke Sex, søknad til 

Countdown 2015 om prosjektstøtte, søknad til Norad om toårig informasjonsstøtte (fra 2011), 

søknad til UNFPA om støtte til utstilling på morsdagen (2011), samt arbeidsplan og 

avtaleinngåelse med IAVI og IPM.  
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Media 

Flere av aktivitetene vi har gjennomført har også ført til presseoppslag. I løpet av året har vi 

vært medvirkende til oppslag i blant annet NRK Dagsrevyen, Sånn er livet på NRK P2, VG, 

Dagsavisen og Klassekampen. Samtlige av oppslagene har vært av positiv art for 

organisasjonen og de sakene vi fremmer
3
.  

 

At Sex og Politikk har økt i antall ansatte og aktivitetsnivå har også økt synligheten vår. Dette 

gjelder ikke bare i media, men også i organisasjonsmiljøet i Oslo. 

 

Åpne møter 

I løpet av 2010 har vi organisert flere åpne møter: 

 

1. ”Nye prevensjonsteknologier – trenger kondomet en hjelpende hånd?”. Sted: Stortinget, 27. 

april 2010. 

2. ”Hvor blir det av kvinners reproduktive rettigheter?” Sted: Globaliseringskonferansen 19. 

november 2010. Medarrangører: Latin-Amerikagruppene, Kvinnefronten og AUF.  

3. ”En dialog om religionens rolle og kvinners rettigheter”. Sted: Litteraturhuset 19. november 

2011. Medarrangør: Forum for kvinner og utvikling (FOKUS).  

 

Høringer i Stortinget 

Sex og Politikk deltok på tre høring høsten 2010: 

 

1. Utenriks- og forsvarskomiteen. Tema: økt støtte til IPPF.  

2. Kirke-, utdannings- og forskingskomiteen. Tema: støtte til Uke Sex.  

3. Familie- og kulturkomiteen. Tema: Uke Sex.  

 

 

Sex og Politikk fungerer som sekretariatet for det tverrpolitiske Stortingsnettverket for 

SRHR 

Vi fungerer som sekretariat for det tidligere omtalte uformelle, tverrpolitiske nettverket for 

SRHR på Stortinget. Vi henvender oss til medlemmer av dette nettverket når vi får besøk av 

gjester de kan ha interesse av å møte, når vi arrangerer eventer, når vi ønsker å løfte politiske 

saker og når vi inviterer til studieturer og lignende. En målsetning for 2011 er å utvikle 

samarbeidet vårt med nettverket, slik at de i større grad kan få glede og nytte av oss som 

sekretariat – noe som trolig vil styrke vår legitimitet og vårt samarbeid på sikt. Per 2010 var 

det stort sett slik at det var vi som tok kontakt med medlemmer i nettverket når vi kunne ha 

nytte av deres hjelp.   

 

 

International Planned Parenthood Federation (IPPF) 

IPPF er bygd opp av medlemsorganisasjoner i 170 land og en av de ledende pådriverne for 

seksuelle og reproduktive rettigheter internasjonalt. Sex og Politikk er IPPFs norske 

medlemsorganisasjon, og vårt samarbeid med IPPF er dermed en svært viktig oppgave for 

oss. Å være medlem av IPPF betyr å inngå i et globalt partnerskap med en rekke andre 

medlemsorganisasjoner som er viktige i sitt eget land og for sin egen befolkning, men som 

sammen gjør seg gjeldende internasjonalt ved å være en viktig og sterk stemme for SRHR. 

Utover å bidra i å adressere viktigheten av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter på 

                                                 
3
 Se et utvalg av omtalene avslutningsvis i denne årsmeldingen.  
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individuelt nivå så vel som på samfunnsnivå, er en av våre sentrale oppgaver er å gjøre IPPF 

bedre kjent i Norge og å arbeide for at deres økonomiske støtte opprettholdes i 

bistandsbudsjettet.  

 

 

Sommerturne 

Årets sommerturne gikk til sommerleirene til Senterungdommen, Unge Venstre, Sosialistisk 

Ungdom, Rød Ungdom og Hovefestivalen. Målsetningen med sommerturneen er både å gi 

ungdom innblikk i viktigheten av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge og 

internasjonalt, og å knytte kontakter i ungdomspartiene. Sommerturneen til de fleste 

ungdomspartiene ble utført i samarbeid med SAIH. På Hovefestivalen delte vi stand med 

RFSU. Vi benyttet også sommerturneen til å involvere frivillige i arbeidet vårt. Aktivitetene 

som ble utført de forskjellige stedene varierte fra seminar med dialogbaserte øvelser, korte 

informerende innledninger til ”å stå på stand”. De stedene vi gjorde det sistnevnte, hadde vi 

enten med oss et spill for å tiltrekke oss folk og åpne opp for samtaler mellom de som kom 

bort og de utsendte fra Sex og Politikk. På Hovefestivalen hjalp vi RFSU med å sertifisere 

ungdom med ”kondomlappen”. Her var det altså om å gjøre å tre på et kondom riktig. Særlig 

kom mange unge jenter for å ta lappen – til stor glede for sekretariatets utsendte. 

Sommerturneen ble støttet av UNFPA.  

 

 

 

 

 
 

Med bakgrunn i vårt medlemskap i IPPF og internasjonale samarbeid har daglig leder Solveig 

Hokstad de siste to årene vært i samtaler og møter med Sex & Samfund i Danmark om 

mulighetene til å importere hele eller deler av deres seksualundervisningsopplegg ”Uge Sex” 

til Norge. Sex & Samfunds arbeid omfatter hele verden, og de arbeider med alle emner 

relatert til sunnhet og rettigheter i forbindelse med seksualitet, graviditet og fødsel. De foretok 

i 2005 en stor undersøkelse om seksualundervisningen i den danske folkeskolen. Her 

avdekket de at lærere savnet oppdatert materiale til å undervise i et fag som skiller seg noe fra 

andre fag, da det tar opp langt mer personlige og intime emner og spørsmål. For å 

imøtekomme dette utviklet de undervisningsopplegget ”Uge Sex” som består av konkrete 

øvelser og metoder til undervisning og dialog med elevene om blant annet prevensjon, 

seksualitet, grensesetting og kjærlighet, en egen nettside for elever og mulighet til å delta og 

bruke materialet i en kampanjeuke – uke 6.   

 

Siden Sex & Samfund startet sin undervisningskampanje har de økt antall påmeldte elever fra 

39 000 i 2008 til 124 000 i 2010.  Sex og Politikk kjøper bruksrett, innhold og tjenester fra 

Sex & Samfund for hvert år, og tanken er at vi på sikt skal kunne utveksle både erfaringer, 

nye øvelser og ideer som forbedrer konseptet. Vi håper Uke Sex skal bli et godt, lett 

anvendelig og relevant supplement i undervisning om seksualitet i Norge. Å gi ungdom 

tilgang til en god seksualundervisning er et av Sex og Politikks viktigste nasjonale 

fokusområder. Vi mener Uke Sex er et konsept som bidrar med faglige gode metoder for å 

drøfte viktige temaer unge møter på i dag. Det at konseptet er nettbasert og gratis gjør 

tilgjengeligheten lik for skoler/skolehelsetjenesten, uavhengig av både økonomi eller fysisk 

beliggenhet.  Sex og Politikk fikk 450 påmeldinger til Uke Sex 2011, med oppgitt antall 

http://www.sexogsamfund.dk/
http://www.ugesex.dk/
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elever på ca. 35 000. Vi er veldig godt fornøyd med den responsen Uke Sex også har fått her 

hjemme.  

 

 Uke Sex og elevnettsiden www.sexfordeg.no er et pilotprosjekt som tilbyr gratis materiale til 

undervisning om seksualitet i skolene, for 7.-10. trinn. Grunnmateriale Uke Sex 2011 har 

følgende hovedemner: 

 Unge og seksualitet  

 Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner  

 Kjærlighet, forelskelse og et gryende seksualliv 

 

For hvert år tilbys et nytt temamateriale. I 2011 er dette  

 Din kropp - Ditt liv - Ditt valg, med fokus på bl.a. kroppens utvikling og identitet, 

retten til å bestemme over egen kropp og kropps- og kjønnsbilder. 

  

Uke Sex – i uke 6 
Erfaringene fra den danske ”Uge Sex”-kampanjen viser at det er hensiktsmessig å legge 

seksualundervisningen til en bestemt uke for å få satt fokus på et timeløst fag. ”Uge Sex” har 

høstet stor mediedekning og fått ungdoms seksualitet som tema på dagsordenen, også utenfor 

skolens arena. Deltakelse i selve kampanjeuken gir også den enkelte lærer og skole mulighet 

til å ta opp emnet i fellesskap med skoler fra hele landet, samt ha flerfaglig prosjektarbeid. I 

Norge vil vi oppfordre til å benytte materialet i kampanjeuken, men det vil være fullt mulig å 

bruke materialet på et annet tidspunkt enn i uke 6. 

 

Informasjon og materialet gjøres tilgjengelig elektronisk. Ved påmelding til Uke Sex får 

underviser lenker til materialene hvor de kan enkelt laste ned de oppgaver som passer sin 

klasse og undervisning. Sex og Politikk vil oversette materiale, tilpasse innholdet til norsk 

undervisning og stå for gjennomføring. Helsedirektoratet har i 2010 og til uke 6 2011 

finansiert Uke Sex, under post ”Forebygging av uønskede graviditeter og abort”. Til 

gjennomføring av Uke Sex 2012 er Uke Sex blitt tildelt en million kr. fra statsbudsjett post 

0226, som utbetales av Utdanningsdirektoratet. At vi kom på statsbudsjettet er en positiv 

konsekvens av det påvirkningsarbeid spesielt Solveig har gjort ovenfor politikere, samt 

støttespillere som Johannes Rindal i Senterungdommen og Truls Wickholm (Ap) – leder av 

det tverrpolitiske Stortingsnettverket for SRHR.  

 

Prosjektleder ble ansatt i mai 2010. Utarbeidelse av prosjektplaner og søknader om finansiell 

støtte var prioriterte arbeidsområder den første tiden.  

 

19. august ble det sendt ut elektronisk informasjon om Uke Sex til skoler i Norge og noe 

senere på høsten ble det sendt ut ny informasjon med mulighet for påmelding. I begynnelsen 

av januar ble lenker til materialene sendt påmeldte. Vi fikk tilbakemeldinger via e-post og 

telefon fra noen lærere og helsesøstre om at de var imponert over materialene og antall 

øvelser, at det virket lett å bruke og at de gledet seg til undervisningen. Sex og Samfunn 

(Norge) kom med nyttige innspill tiI tilpasninger til norsk undervisning og faglig 

kvalitetssikring.  

 

I juni 2010 hadde vi medieoppslag i Aftenposten, samt artikler i bladet Utdanning og 

utdanningsnytt.no etter skolestart. I forbindelse med revidert statsbudsjett kom en artikkel om 

Uke Sex på VG-nett. Til dette års mediestrategi ble det besluttet og ikke selv aktive på å 

http://www.sexfordeg.no/
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skaffe oppmerksomhet i media, men svare på eventuelle henvendelser. Noen få lokale 

medieoppslag ble det, samt artikler på nettsteder, en ”bolk” i en større reportasje i Dagbladet 

Magasinet og i bladet Utdanning. Av de medieoppslag Uke Sex har høstet, har vi oppnådd å 

få ønsket budskap ut.  

 

Nå skal Uke sex gjennom både en intern evaluering og spørreskjema skal sendes alle 

påmeldte i løpet av våren. Deres innspill skal brukes til å videreutvikle Uke Sex til 2012. 

Gjennom vår og høst vil vi jobbe aktivt for å rekruttere flere påmeldte.   

Sex og Politikk ønsker Uke Sex minimum som et treårig prosjekt, for å kunne tilpasse innhold 

til norsk undervisning, forankre kampanjen og nå ut til flest mulig skoler.  

 

 

Verdens aidsdag 1. desember 2010 

 
Prosjektsekretær i Sex og Politikk jobbet som koordinator for Verdens Aidsdag komiteen.  

Vad komiteen hadde 6 møter over høsten 2010 for å planlegge gjennomføringen av Verdens 

Aidsdag 2010. Vad komiteen bestod av følgende faste medlemsorganisasjoner:  

 

HivNorge, Aksept, RFSU, Røde Kors Ungdom, Homopositiv, Den Norske Kirke, UNICEF, 

Changemaker, IHSG, LLH, Sex og Samfunn, Redd Barna, Helseutvalget, MSO, IAVI, SAIH, 

Pro Sentret, Reform, Norges Kristne Råd, Helsedirektoratet, PION og Betsy Kawamura 

(konsulent kvinner og likestilling).  

 

Støttende organisasjoner har vært Norad, Helse- og omsorgsdepartementet og 

Utenriksdepartementet.  

 

På selve markeringen var det også flere andre organisasjoner som var med, blant annet: Norsk 

Folkehjelp, Oslo Charismatic Church og Make Aids History.  

 

Erfaringen fra 2009 tilsa at det tok lang tid å enes om et politisk budskap. Derfor startet vi 

prosessen rundt politisk budskap tidlig i 2010 som til slutt ble: “LIKE RETTIGHETER NÅ!”.  

Arrangementet som ble holdt i teltet utenfor Østbanehallen ble delt inn i ti temaer rundt hiv og 

aids, med ønske fra komiteen om å gjøre arrangementet mer synlig for tilfeldig 

forbipasserende.  

 

Komiteen hadde først og fremst ansvaret for arrangementet som ble arrangert i teltet utenfor 

Østbanehallen, men i tillegg til dette fikk koordinator også en bredere rolle rundt Verdens 

Aidsdag. Nettsiden www.verdensaidsdag.no måtte oppdateres jevnlig og også alt av 

informasjon fra arrangementer i Norge ble lagt ut på nettsiden slik at nettsiden ble en slags 

portal for alle som ønsket å delta eller og bidra på Verdens Aidsdag. Koordinator var også 

sentral rundt det praktiske arbeidet rundt organisering av Stortingets visning av en aidssløyfe 

på fasaden på kvelden og spredningen av kampanjen ”skrik for like rettigheter” som var et 

initiativ om et fem sekunders skrik for like rettigheter for hivpositive. 

 

Koordinator hadde også ansvar for ulike søknader, utarbeidelse av budsjett, finansiering og 

innhenting av nødvendige tillatelser for å gjennomføre arrangementet. 

 

 

Aktiviteter 
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Arrangementet som ble avholdt utenfor Østbanehallen på Oslo S hadde aktiviteter gjennom 

hele dagen. Verdt å nevne er: kondomshow, besøk fra ungdomsskoler fra Sagene, konsert, 

filmvisning og paneldebatt om Oslopolitikken rundt hiv og aids. Erik Solheim kom også for å 

holde en appell. Etter arrangementet på Oslo S, var det Gudstjeneste i Domkirken med Aksept 

og et fakkeltog i regi av Røde Kors Ungdom til Stortinget hvor en stor lasersløyfe ble 

prosjektert på fasaden. Komiteen samarbeidet med Aksept for at arrangementer ikke skulle 

krasje med hverandre.  

 

Budsjett totalt for prosjektet var 161.000,- med overføring fra fjorårets regnskap og støtte fra 

Helsedirektoratet og Norad.  

50.000,- gikk til lønnskostnader for koordinator. 

Prosjektsekretær Erik Borchgrevink hadde et kort intervju på Dagsrevyen 19 på NRK. I 

tillegg ble det en del presse rundt Verdens Aidsdag i forbindelse med arrangementet:  
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Presseoppslag Uke Sex:  
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Hiv/aidskronikk:  

 
 

 
Med vennlig hilsen styret, 

 

Kari Jaquesson, Ragnhild Therese Nordvik, Arnfinn Helleve, Tone Maria Hansen, Annike 

Totlandsdal, Lisa Tangnes, Egil Veland og Steffen August Brekka-Brandshaug.  


