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Morsdag på alvor 
 

 
 
Projisering av utstillingen Congo/Women 
 
Utstillingen Congo/Women består av bilder som skildrer kvinners utsatte situasjon som følge 
av fattigdom og konflikter, og er tatt av noen av verdens fremste fotografer:  
Lynsey Addario, Marcus Bleasdale, Ron Haviv og James Nachtwey fra VII Photo Agency.  
 
Utstillingen ble projisert på fasaden til Nobels Fredssenter, akkompagnert av musikk 
komponert av Mario Grigorov. Utstilingen ble introdusert av Bente Erichsen, direktør ved 
Nobels Fredssenter, og Kari Jaquesson, styreleder i Sex og Politikk – før den ble endelig 
åpnet av Truls Wickholm, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder for det 
uformelle, tverrpolitiske nettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.  
Selve sekvensen bestod av 56 bilder, 23 i farger og 33 i sort/hvitt, 
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Årsmelding 2011  

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 Tusenårsmål 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 tv-program som Trekant og Paradise Hotel preget debatten om ungdom og 
seksualitet, inntil nyhetsfokuset ble satt på voldtekt og overgrep høsten 2011. Det ble ”ropt” 
på tiltak og det ble fremført kritikk for den påståtte økende forekomsten av 
overfallsvoldtekt. Det ble satt i gang aksjonsgrupper og det ble arrangert flere møter og 
seminarer som tok for seg problematikken. Overalt hørte vi argumenter om at man må inn i 
skolen for å jobbe forebyggende og at seksualundervisningen må styrkes. Sex og Politikk er 
ute i skolene og tilbyr et godt seksualundervisningsprogram, en kampanje som i 2011 nådde 
ut til vel 35 000 elever i 7. – 10.klasse i grunnskolen, - Uke Sex. I forkant av ”voldtekstbølgen” 
var vi klare med en søknad til BLD om å utvikle et eget materiale for å arbeide med seksuelle 
krenkelser, overgrep og voldtekt i skolene, som et supplement til det øvrige materialet vi 
tilbyr. Søknaden ble avslått.  
 
Et blikk på 2011  
2011 ble, som i 2010, et år preget av økt aktivitet samtidig som organisasjonen var i en 
ekstraordinær situasjon i og med at daglig leder var sykemeldt til medio august. Fra nyttår og 
frem til sommeren var det 4 ansatte, inklusiv en intern fra UNFPA i de to første månedene. 
En medarbeider sluttet i juni, og en ny medarbeider kom inn i hans sted. Høsten ble innledet 
med arbeidet med å finne en kampanje- og informasjonsmedarbeider. Vi opplevde å få inn 
mange søknader fra sterke kandidater, noe som viser at Sex og Politikk har økt rekkevidde og 
anseelse. Kampanje- og informasjonsmedarbeider var på plass allerede i slutten av august, 
og første oppgave var å lage en ny hjemmeside for foreningen. 
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Arbeidet med å identifisere og søke om støtte fra relevante donorer og prosjekter fortsatte i 
2011. Mangel på kjerne- eller driftsstøtte medfører en svært usikker finansiell situasjon, og 
er årsak til at 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.  
Kontorsituasjonen på loftet hos Sex og Samfunn ble også i 2011 en utfordring, denne gangen 
på grunn av utvidelse av staben og dermed et økt behov for kontorplasser. Det ble derfor 
avtalt med Sex og Samfunn at Sex og Politikk skulle dispionere hele loftet og etablere 
kontorplasser på kjøkken/ møterom. Dette har vist seg å være ugunstig. Arbeidsplassene der 
er plaget med støy, dårlig lys, lukt og forstyrrelser av annen art. Det ble kjøpt inn flere 
lamper og innhentet anbud på ekstra lysarmatur, det siste viste seg å  bli for dyrt til å kunne 
bestilles. Initiativ for å få på plass et utluftingssystem ble iverksatt og ble montert i mars 
2012. Styret sammen med administrasjonen tok kontakt med Vekstika, som er et firma som 
leier i samme hus (3 etg over klinikken) for å se på muligheten til et kontorbytte (de har for 
mye kontorplass og ønsker seg noe mindre). Dette viste seg å bli for dyrt for Sex og Politikk. 
 
Daglig leder var sykmeldt første halvår av 2011. Dette medførte spesielle utfordringer, 
spesielt da også vår regnskapsfører i alle år, trakk seg fra årsavslutningen for regnskapsåret 
2010. Vi måtte leie inn regnskapsfører via vikarbyrå, som ikke kjente organisasjonen og 
prosjektene våre. Det er spesielt utfordrende å følge opp og rapportere og føre riktig i hht 
prosjektene og de ulike betingelsene de ulike donorer og programmer setter for deltagelse i 
prosjektene. Det ble satt i gang et arbeid for å finne et nytt regnskapsfirma, og sommeren 
2011 var avtale med ECOS på plass. Høsten ble brukt til å ajourføre regnskapet, samt utvikle 
rutiner for samarbeid og øke kunnskapen hos ECOS om våre spesielle betingelser og krav til 
føring. Denne prosessen er ikke avsluttet da det som nevnt er spesielle utfordringer knyttet 
til mange av våre prosjekter, spesielt de med utenlandske donorer. 
I perioden daglig leder var sykmeldt fungerte Anja Sletten som daglig leder i tillegg til sin 
jobb som fagrådgiver SRHR. Hun gjorde en utmerket jobb og takket være innsatsen hennes 
og de andre ansatte klarte organisasjonen å levere avtalte aktiviteter og utvikle 
organisasjonens nedslagsfelt ytterligere. 
 
2011 ble et år som i aktivitetsnivå etterfulgte foreningens toppår 2010. Sex og Politikk 
gjennomførte Uke Sex kampanjen med stor suksess, samtidig som et stort Morsdag-
arrangement ”Morsdag på alvor” på Nobels Fredssenter ble arrangert. I tillegg har vi drevet 
informasjonsaktiviteter knyttet opp til Sør tematikk hele året og fått ny hjemmeside, ny 
Facebookside og Twitterkonto. Vi styrket og utviklet kontakt og samarbeid med andre 
sivilsamfunnsorganisasjoner og offentlige institusjoner gjennom hele året. 
 

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 viktig i dette arbeidet. 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 
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informasjon om politiske spørsmål knyttet til SRHR i Europa. Det er fortsatt en utfordring å 
nyttiggjøre seg og videreformidle informasjonen vi får i enda større grad. Nasjonalt er og var 
det nyetablerte NGO SRHR nettverket og det nå nedlagte Aidsnett to viktige arenaer for oss. 
Nettverk som disse 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.  
Vi har fortsatt mye å lære når det gjelder politisk påvirkning, men vi opplever at vi er på rett 
vei – og at det politiske arbeidet utgjør vår nisje i landskapet av frivillige organisasjoner i 
Norge.   
 
  

Fakta om Sex og Politikk 
Ansatte, samarbeidspartnere og prosjekter 2011. 
 

Ansatte 
Daglig leder: Solveig Hokstad, tilbake medio august 2011, 80 %. 
Fungerende daglig leder: Anja Sletten, januar til medio august 2011 
Prosjektleder Uke Sex: Gry Stordahl 
UNFPA/ SoP Intern / Organisasjonssekretær og programsekretær Anneli Rønes 
Informasjonsmedarbeider/ Kampanjemedarbeider Uke Sex: Sara Rydland Nærum, fra medio 
august 2011. 
Programsekretær: Erik Borchgrevink, sluttet juni 2011. 
 
Styret 
Årsmøtet 9.mai 2011 valgte et styre uten styreleder og vedtok at styret skulle konstituere 
seg selv og finne en leder blant valgte styremedlemmer. Ragnhild Therese Nordvik sa seg på 
første styremøte villig til å ta på seg vervet som styreleder.  
Styret for 2011 er følgende: 
Styreleder: Ragnhild Therese Nordvik (SAIH) 
Nestleder: Tore Holte Follestad (Sex og Samfunn) 
Styremedlemmer: Tone Maria Hansen, Annike Totlandsdal, Arnfinn Helleve, Hanne-Lotte 
Moen, Daha Gobdoon (avtrådte høsten 2011 pga langvarig utenlandsopphold) 
Varamedlemmer: Egil Varland (MSO) og Johanne Sundby. 
  
I 2011 ble det avholdt 6 styremøter, hvorav 3 etter årsmøtet, det har i tillegg vært avholdt et 
styremøte med vedtak pr e-post. Styrets arbeidsutvalg (AU) har avholdt 3 møter, hvorav ett 
etter årsmøtet. 
 

Medlemmer 
Antall medlemmer var i 2011 synkende etter å ha vært økende de siste årene. I begynnelsen 
av 2011 hadde vi registrert 264 medlemmer, da var medlemskap for de under 25 fortsatt 
gratis. Kontingent for denne gruppen ble innført i 2011 og dette førte til et drastisk fall i 
medlemsmassen. Ved årets slutt hadde vi 49 betalende enkeltmedlemmer, 14 
organisasjoner og 3 æresmedlemmer/ pensjonister. 
Det må bemerkes at i 2011 har vi fått noen flere organisasjoner som medlemmer, hvilket er 
gledelig. Verving av nye medlemmer har ikke vært en prioritert oppgave i 2011. Det er svært 
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alvorlig at antall medlemmer synker i en tid da foreningen trenger både engasjerte 
medlemmer og støttemedlemmer.  
 

Samarbeidspartnere 
Våre viktigste samarbeidspartnere i året som har gått har vært International Planned 
Parenthood Federation (IPPF), Sex og Samfunn i Norge, Helsedirektoratet, Norad, FNs 
Befolkningsfond (UNFPA), Forum for kvinner og utvikling (FOKUS), Nobels Fredssenter, 
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 har også hatt et nært og 
godt samarbeid om både internasjonale og mer nordiske SRHR utfordringer med våre øvrige 
Nordiske søsterorganisasjoner: RFSU i Sverige og Väestöliitto i Finland. I tillegg har vi 
videreutviklet kontakt og samarbeid med andre Europeiske organisasjoner spesielt innenfor 
IPPF paraplyen.  
 
Vi vil særlig rette en stor takk til Sex og Samfunn for et godt naboskap og samarbeid. 
 
I forbindelse med vårt Sør- informasjonsprosjekt og Verdens aidsdag har vi også samarbeidet 
med en rekke andre organisasjoner som Fokus, Kvinnefronten, Fett og Internasjonal Helse og 
Sosial gruppe – for å nevne noen. Samarbeidet med en rekke individer har også vært av stor 
betydning i 2011. Her vil vi igjen trekke frem vårt givende samarbeid med Berit Austveg, som 
alltid er beredt til å dele 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 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 2011: 
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 internasjonal 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 2011 var UNFPA både en viktig donor 
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og en samarbeidspartner som vi utviklet et nært forhold til, særlig i forbindelse med 
morsdagsarrangementet som ble planlagt høsten 2010 og avviklet i februar 2011. I 
samarbeid med UNFPA var Sex og Politikk vertskap for en ”intern” for UNFPA.  Ordningen 
gjorde det mulig for oss å arrangere og gjennomføre blant annet ”Morsdag på alvor” på 
Nobels Fredssenter. Det er viktig å understreke at UNFPAs nordiske kontor ikke bare har 
bistått Sex og Politikk med økonomiske bevilgninger i 2011, 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.  
 

 
Fra Morsdag på alvor: Babatunde Osotimehin, Petter Eide, Ingrid Fiskaa, Gro Lindstad,  

 
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 1.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). 
 
IPPF anonym donor 
Vi har mottatt støtte fra en anonym donor gjennom IPPF. Målsetningen med denne støtten 
har vært å opprettholde det politiske pådriverarbeidet for SRHR i Europa. Støtten fra denne 
donoren ga oss muligheten til å lønne medarbeidere og drifte en organisasjon med det 
formål å drive politisk påvirkningsarbeid i praksis. Dette prosjektet ble avsluttet ved 
utgangen av 2011. 
 
 

                                                 
1
 Tilgang på RH Supplies; prevensjonsmidler, kondomer, medisiner, utstyr til trygge fødsler/aborter. 
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International Aids Vaccine Initiative (IAVI) 
IAVI er en av våre mindre samarbeidspartnere. Vårt samarbeid går ut på å bidra til at 
informasjon om IAVI og deres forskning og forsøk på å utvikle en aids vaksine, adresseres i 
Norge.  Informasjon om IAVI inngikk blant annet i vår aktivitet under Verdens aidsdag. 

 
Vår programsekretær Erik Borchgrevink deltok i januar 2011 på en studiereise sammen med 
parlamentarikere og andre NGO representanter til IAVIs forskningsklinikk i bla Kenya. Fra 
Norge deltok Laila Gustavsen , Stortingsrepresentant fra Arbeidspartiet. 
 
 
 
International Partnership for Microbicides (IPM) 
IPM driver forskning og utvikling av prevensjonsteknologien microbicider. 
Prevensjonsmiddelet er ment å beskytte mot hiv, men det forskes også på et 
kombinasjonspreventiv mot både graviditet og hiv. Microbicider utvikles i form av gele, krem 
eller en ring for vaginalt bruk. Vårt samarbeid går ut på å bidra til at informasjon om IPM og 
deres forskning og forsøk på å utvikle et eget prevensjonsmiddel mot hiv for kvinner, 
adresseres i Norge.  Informasjon om IPM inngikk blant annet i vår aktivitet under Verdens 
aidsdag. 
 
Hovedaktivitet i 2011: Seminar på Stortinget med tema: Global partnerskap og utvikling av 
nye HIV-forebyggende metoder. I samarbeid med Stortingets uformelle nettverk for SRHR, 
IPM og IAVI arrangerte SOP et seminar med fokus på den siste forskningen på forebygging av 
HIIV smitte ved vaksine og vaginal gele/ krem i april. 
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Under følger en kort beskrivelse av et utvalg av våre viktigste aktiviteter i 
2011. 
 
Siden vi er prisgitt prosjektbasert finansiering, er det en viktig arbeidsoppgave å identifisere 
utlyste prosjektmidler. Dette har vært en viktig oppgave også i 2011. 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 UNFPA om støtte til husleie 
og sommerturne, søknad til Hewlett Foundation om fornyet støtte, søknad til FOKUS om 
reise- og informasjonsstøtte, søknad til Helsedirektoratet, BLD og Kunnskapsdepartementet 
om støtte til Uke Sex og søknader til BLD og IMDI om støtte til prosjekter for å forhindre 
seksuelle overgrep, trakassering og voldtekt og styrking av kunnskap om seksuelle 
rettigheter. Søknader sendt før 2011 og som utløste støtte til aktiviteter i 2011 var søknad til 
UNFPA om støtte til utstilling på morsdagen (2011), samt arbeidsplan og avtaleinngåelse 
med IAVI og IPM. I tillegg startet vårt toårige informasjonsprogram som er støttet av Norad. 
 

HIV og Straffelovens § 155. 
Syse-utvalgets hovedmandat er å samle og vurdere kunnskap om hvorvidt det er 
hensiktsmessig å bruke straffeloven for å rettsforfølge smittefarlig adferd, og i så fall hva 
slags adferd som bør kunne straffeforfølges, jfr smittevernlovens formål om å beskytte 
samfunnet mot overføring av smittesomme sykdommer. 

”Hiv er et virus, ikke en forbrytelse. Dette er elementært, men ikke desto mindre 
viktig. Altfor ofte blir dette faktum oversett av lovgivere og domstoler.”  Edwin 
Cameron, Justice of the Supreme Court, South Africa, 2008. 

SoP leverte innspill til Syse-utvalget i forbindelse med deres vurdering av Straffeloven § 155. 
 
 
 
Åpne møter 
I løpet av 2011 har vi i tillegg til Morsdag på alvor, invitert til flere åpne møter: 
 
 
1. Contemporary Sexual Politics: The US Abortion Wars Going Global? 
 
24 mai, Litteraturhuset, i samarbeid med Universitet i Oslo/Centre for Gender research, 
FOKUS – Forum og Amnesty International. I panelet deltok: Gro Lindstad, daglig leder, Forum 
for kvinner og utviklingsspørsmål, Anja Sletten, fungerende daglig leder, Sex og Politikk, John 
Peder Egenæs, generalsekretær, Amnesty International Norge, Madeleine Kennedy-MacFoy, 
forsker, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO), Carole Joffe, professor, Bixby Center for 
Global Reproductive Health, University of California, San Francisco,  Barrie Thorne, professor 
i sosiologi, kvinner og kjønnsforskning, University of California Berkeley og Anne Bitsch, 
politisk redaktør i tidsskriftet Fett 
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Berit Austveg, Carole Joffe, Gro Lindstad 

 
 
2. Debatt om unge og hiv/aids 
 
Sex og Politikk, FOKUS og IHSG (Internasjonal Helse og Sosial gruppe) arrangerte en debatt 
på Cafeteatret i Oslo 25. oktober. Tema var unge og hiv/aids, og spørsmålet vi ønsket å finne 
svar på er: Hvordan kan vi engasjere unge i kampen mot hiv/aids?  Vi hadde samlet et 
spennende panel bestående av Zandile Mqwathi fra Global Youth Coalition on HIV/AIDS i Sør 
Afrika,  Anette Remme fra SAIH, forsker Sheri Lee Bastien fra Universitetet i Oslo og 
Stortingspolitiker Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. Ordstyrer var Skeiv Ungdoms 
Stian Antonsen. Kvelden ble avsluttet med en veldig inspirerende opptreden av gruppen 
Moving Thoughts. 
 
 

 
Stian Antonsen, Zandile Mqwathi og Anette Remme 
 
 
 
3. og 4. Surrogati: Temaet surrogati har fått mye oppmerksomhet i media den siste tiden. 
Enkeltsaker har vært profilert, og debatten har rast, spesielt rundt lovverk og foreldreskap. 
Sex og Politikk ønsker å bidra til at dette viktige temaet forblir på dagsordenen, og samtidig å 
utvide rammene for diskusjonen. 23. november arrangerte Sex og Politikk og Fett seminar 
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om surrogati i Bergen. Arrangementet la vekt på perspektiver fra.  Sør. I panelet satt Bibian 
Isoto, Advocate of the High Court of Uganda and Human Rights Practitioner, Vaishali Sinha, 
regissør den prisbelønte dokumentaren «Made in India», Mette Løkeland er gynekolog og 
Trond Markestad er leder av rådet for legeetikk i Den Norske Legeforening. 24.november 
arrangerte Sex og Politikk et likelydende seminar på Litteraturhuset i Oslo, i panelt der satt i 
tillegg til Bibian Iosto og Vaiishali Sinha stortingsrepresentant for Ap, Håkon Haugli og VGs 
kommentator Elisabeth Skarsbø Moen.  
 

 

 
 
 
 
 
NORAD informasjonsstøtte:  
I 2010 søkte vi Norad om støtte til informasjonsaktiviteter og fikk innvilget en toårig avtale 
med start i 2011. 
Organisasjonens målsetning med aktivitetene er å drive informasjonsarbeid om seksuell og 
reproduktiv helse og rettigheter.  Informasjonsstrategien reflekterer Sex og Politikks 
pågående arbeid og satsningsområder. Vi søkte om informasjonsstøtte til to tiltak (to åpne 
seminarer årlig og drift av nettside) for å styrke vårt Sør fokus. Begge tiltakene vi søkte støtte 
til har en bredt definert målgruppe, da vi nettopp ønsker å nå bredt ut – både sosialt og 
geografisk. Vi ønsker å drive folkeopplysning og kunnskapsformidling om seksuell og 
reproduktiv helse i Sør. Herunder tilhører også informasjon om likestilling og tilgang til 
materielle midler og rettigheter for at enkeltindivider skal kunne ivareta sin seksuelle og 
reproduktive helse, og å leve et fritt liv uavhengig av kjønn og legning.  
Ved hjelp av Norads informasjonsstøtte har vi arrangert tre seminarer; ett om ungdom og 
hiv og to om surrogati, i tillegg ble vår nye hjemmeside lansert høsten 2011. Den er nå 
teknisk utformet slik at vi kan oppdatere den med nyheter og aktuelle saker om SRHR.  
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Høringer i Stortinget  
Sex og Politikk deltok på tre høring høsten 2011: 
 

1. Utenriks- og forsvarskomiteen. Tema: økt støtte til IPPF.  
2. Familie og kulturkomiteen. Tema: støtte til Uke Sex.  
3. Helse og omsorgkomiteen: Tema: støtte til Uke Sex. 

 

Sex og Politikk fungerer som sekretariatet for det 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 var å 
utvikle samarbeidet vårt med nettverket, slik at de i større grad kan få glede og nytte av oss 
som sekretariat –. Per 2011 var det stort sett slik at det var vi som tok kontakt med 
medlemmer i nettverket. 
 
 
International Planned Parenthood Federation (IPPF) 
IPPF er en føderasjon av medlemsorganisasjoner i 170 land. IPPF er en ledende pådriver for 
seksuelle og reproduktive rettigheter internasjonalt. Sex og Politikk er IPPFs norske 
medlemsorganisasjon, og vårt samarbeid med IPPF er en svært viktig oppgave for oss. Å 
være medlem av IPPF betyr å inngå i et globalt partnerskap med de andre 
medlemsorganisasjonene, og sammen gjøre oss gjeldende internasjonalt ved å være EN 
viktig og sterk stemme for SRHR. Samtidig er det slik at søsterorganisasjonene våre er viktige 
i egne land og for sin egen befolkning. Flere driver klinikker, yter tjenester som 
seksualundervisning og hjelp med prevensjon i tillegg til å være politiske påvirkningsagenter 
for SRHR. 
Utover å bidra med å adressere viktigheten av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 
på individuelt nivå så vel som på samfunnsnivå, er en av Sex og Politikks oppgaver å gjøre 
IPPF bedre kjent i Norge og å arbeide for at deres økonomiske støtte opprettholdes i 
bistandsbudsjettet. Sex og Politikk bidrar aktivt i IPPFs akkrediteringsprosess, vårt 
mangeårige medlem og tillitsvalgt Kristina Totlandsdal deltar i det Europeiske 
Akkrediteringsteamet.  
Marie- Anne Ramuz Evensen har også gjort en innsats som tillitsvalgt i styret for IPPFs 
Europaregion. Hun fratrådte sitt engasjement ved årsmøtet for IPPF En i fjor. 
 

 
FOKUS  
Sex og Politikk har deltatt på representantskapsmøter, og andre møter knyttet til 
strategiutvikling hos FOKUS. Anja Sletten sitter fortsatt i det av FOKUS sine fagutvalg som 
arbeider med SRHR, ledet av Sissel Thorsdalen. De har blant annet kommet med innspill på 
strategien og utviklingen av SRHR programmet til FOKUS. FOKUS ga også reisestøtte til Sex 
og Politikk sin deltakelse under CSW i 2011. Vi har fortsatt et godt og nært samarbeid med 
FOKUS.  
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CSW 
Fokus, forum for kvinner og utvikling, tildelte SoP reisestøtte til CSW – FNs 
kvinnekommisjon, New York. Gry Stordahl  representerte oss  og blogget fra møtene i FN. Vi 
var så heldige at Anja Sletten også deltok på CSW, dog som representant for Kvinnefronten. 
 

 

SRHR nettverket - Sex og Politikk er en av medlemsorganisasjonene som sitter i 
kjernegruppa til SRHR-nettverket (representert ved Anja Sletten). De andre organisasjonene 
er CARE, FOKUS, Redd Barna og Amnesty International. Kjernegruppa har hatt en rekke 
møter i løpet av høsten 2011 og vinteren 2011/12. Det har også vært flere allmøter. I vinter 
jobbet nettverket, og særlig kjernegruppa, med Stortingsmeldingen om global helse som 
kom ut i februar. Det endte med et felles høringsinnspill, signert av oss, Redd Barna, CARE, 
FOKUS, Amnesty International, Kvinnefronten og Kirkens Nødhjelp. SRHR-nettverket utgjør 
et viktig samlingspunkt for å utrede felles innspill til ulike prosesser, informasjonsutveksling 
og arbeidsdeling og er en prioritert arena for Sex og Politikk. 
 

 
HIV/aids nettverk 
Aidsnett - bestående av organisasjoner, institusjoner og individer som er engasjert i arbeid 
mot hiv/aids - ble foreløpig avviklet ved utgangen av 2011. Ellen Marie Hansen var Aidsnetts 
koordinator i en 50 % stilling i perioden 2010-2011. Det var Norad som støttet denne 
koordinatorstillingen, og mot slutten av 2011 uttrykte Norad ønske om å se på muligheten til 
å slå sammen Aidsnett med SRHR-nettverket og da ha felles koordinator, eller å ha en 
koordinator som både var koordinator for Aidsnett og SRHR-nettverket. Kjernegruppen i 
Aidsnett hadde siste møte like før jul 2011 og ble da enige om at vi ønsket å fortsette separat 
fra SRHR-nettverket (noe også SRHR-nettverket ønsker). 
 
LNU startet høsten 2011 arbeidet med å utarbeide et ungdomsnettverk for hiv/aids i 
forbindelse med at LNU har en egen ungdomsrepresentant inn i Point7-styregruppen til Det 
globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria - Anette Remme. Mandatet 
for er følgende: ”Ungdomsnettverket på hiv/aids vil vere ein arena for kapasitetsbygging, 
medverknadsarbeid og utveksling av erfaring på arbeid og politikk rundt hiv og aids-
spørsmål. Nettverket si verksemd vil bygge verdigrunnlaget henta frå Barnekonvensjonen og 
FNs World Programme on Action for Youth, samt relevante vedtak gjort av Barne- og 
ungdomstinget (BUT) og LNU sitt styre.” Sex og Politikk fikk i 2011 en forespørsel om å bli 
med i dette nettverket, som vi takket ja til. 
 
 
Ungdom 
Unfpa Sommerturne 
Den planlagte sommerturneen til ulike ungdomspartiers sommerleire ble, med unntak av et 
besøk til FpU, avlyst etter det grufulle angrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22.juli. Vår 
organisasjonssekretær holdt to workshops på FpUs sommerleir. 
Vårt arbeid knyttet opp til kontakt med ungdomspolitikere fortsetter og i 2012 har vi klart å 
samle ungdomspartiene om to arrangementer, samt en felles uttalelse om SRHR inn mot RIO 
+20 møtet. 
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Feministkonferansen  
Sex og Politikk ved Anneli Rønes, deltok på Feminismekonferansen 2011, som ble arrangert 
av Kvinnefronten, Fett, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Antirasistisk senter, for å 
nevne noen. Sex og Politikk stod på stand gjennom hele dagen, i tillegg til at vi i 
åpningssesjonen sammen med blant annet Jette Christensen, stortingsrepresentant for 
Hordaland Ap, og Sunniva Ørstavik, Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO), prøvde å 
besvare følgende spørsmål: Hva er de viktigste feministiske utfordringene i dag? 
http://sexogpolitikk.no/aktuelt/arkiv_2011/sex_og_politikk_p_feminismekonferansen_20
11/ 

 
 
Morsdag på alvor 
Arrangementet ”Morsdag på alvor” bestod av tre deler: paneldebatt, projisering av 
utstillingen Congo/Women og en påfølgende mottakelse. Det overordnede målet med 
arrangementet var å sette fokus på globale helseforskjeller blant kvinner og 
Tusenårsmålene. Især ønsket vi å bruke tidsrommet rundt morsdagen i Norge til å skape 
oppmerksomhet om svangerskapsrelatert dødelighet og det femte Tusenårsmålet. 
Arrangementet ble utviklet og gjennomført i tett samarbeid med UNFPA, Nobels Fredssenter 
og Utenriksdepartementet. Sex og Politikk var den initierende og koordinerende instansen. 
Paneldebattens tittel var ”No woman should die giving life. - How can we improve maternal 
health in the developing world?”. Utover UNFPAs nylig tiltrådte eksekutivdirektør Babatunde 
Osotimehin deltok statssekretær Ingrid Fiskaa og Gro Lindstad, daglig leder for Forum for 
kvinner og utvikling (FOKUS). Ordstyrer var Petter Eide, rådgiver og tidligere generalsekretær 
for Norsk Folkehjelp.. 
Sex og Politikk er svært fornøyd med arrangementet. Sammen med UNFPA, Nobels 
Fredssenter og Utenriksdepartementet brukte vi tidsrommet rundt morsdagen til å skape 
oppmerksomhet om svangerskapsrelatert dødelighet og det femte Tusenårsmålet. 
Sammenhenger mellom globale helsespørsmål og kvinners situasjon ble tematisert gjennom 
å ta i bruk kulturelle virkemidler som bilder og lyd, en metode som levde opp til 
målsetningen om å nå bredt ut til et publikum som kanskje ikke engasjerer seg i disse 
spørsmålene til vanlig. At vi klarte å involvere aktører fra ulike felt og oppnådde vår 
målsetning om antall besøkende til paneldebatten og den påfølgende mottakelsen er også 
svært gledelig. Sex og Politikk ønsker å berømme de involverte medarrangørene. De 
involverte personene fra UNFPA, Nobels Fredssenter og Utenriksdepartementet utførte et 
svært godt arbeid og var en glede å samarbeide med.  
Sex og Politikk ønsker å skape en tradisjon for å benytte tidsrommet rundt morsdagen til å 
løfte kunnskap om sammenhenger mellom globale helsespørsmål og kvinners situasjon inn i 
den kulturelle bevisstheten i Norge. Vi anså derfor markeringen av morsdagen i 2011 som en 
mulighet til utforske potensialet for å etablere en årlig tradisjon hvor aktører fra det sivile 
samfunn, myndighetene og kulturfeltet går sammen for å markere morsdagen. En egen 
hjemmeside knyttet til arrangementet ble planlagt, men ble dessverre forsinket. Nettsiden 
er nå oppe www.reddenmor.no.  
Se et utvalg  bilder fra arrangementet i årsmeldingen. 

 
 

http://www.reddenmor.no/
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Uke Sex 2011 
Vår nasjonale undervisningskampanje Uke Sex er inne sitt andre år og som i fjor høster det 

gratis materialet god respons. Så langt får 41 000 elever fra alle landets fylker undervisning 

fra Uke Sex 2012.  

I 2011 deltok vel 35 000 elever i kampanjen. Tilbakemeldingene til Uke Sex 2011 var svært 

positive. Påmeldte undervisere til kampanjen i fjor, fikk tilsendt en spørreundersøkelse. Mer 

enn 92 % sa de ville anbefale Uke Sex til sine kollegaer, og at de opplevde materialet som 

enkelt å benytte. Det ble også bemerket at elevene var engasjerte og at øvelse inviterte til 

gode diskusjoner i klassene og at materialene byr på flere innfallsvinkler enn lærebøkene. 

Undervisning om seksualitet handler om mye mer enn prevensjon og seksuelt overførbare 

infeksjoner. Det berører emner som kropp, følelser, familie, venner, mangfold, kjønn og 

likestilling, sosiale roller, aksept, respekt og grensesetting. I tillegg til økt kunnskap, trenger 

ungdom kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, noe en god seksualundervisning kan 

bidra til. 

Norge er en viktig pådriver internasjonalt for å fremme seksuelle og reproduktive rettigheter 

og at unges behov for helsetjenester, utdanning og informasjon møtes med full respekt for 

deres privatliv og behov.  Resolusjoner om ungdom vedtatt i FNs kommisjon for befolkning 

og utvikling (CPD) sier blant annet at undervisning omseksualitet skal være fri for 

diskriminering, den skal være kunnskapsbasert, omfatte menneskerettigheter, fremme 

likestilling og bidra til at unge kan håndtere sin seksualitet på en positiv og ansvarlig måte. 

En egen evalueringsrapport foreligger fra Uke Sex 2011 foreligger for de som er spesielt 

interessert. 

Uke Sex har hatt en kampanje/ prosjektleder gry Stordahl ansatt hele året, samt 
kampanjemedarbeider Sara Rydland Nærum i november og desember. 
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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.  
 

 

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  Aftenposten og Klassekampen. Samtlige av 
oppslagene har vært av positiv art for organisasjonen og de sakene vi fremmer.  
Egne medier: www.sexogpolitikk.no, www.reddenmor.no, facebookside, Twitterkonto. 
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. 
 

 
Med vennlig hilsen styret, 

Ragnhild Nordvik, Tore Holte Follestad, Hanne Lotte Moen,  
Tone-Maria Hansen, Arnfinn Helleve, Annike Totlandsdal,   

Johanne Sundby og Egil Alfonso Veland 
 

http://www.sexogpolitikk.no/
http://www.reddenmor.no/


18 

 

 
Morsdag på alvor:  UNFPAs Executive Director Dr. Babatunde Osotimehin 
Foto (også foto av fotoutstillingen eksponert på Nobels Fredssenter, forside og s2): Sara Johannessen 
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