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Lederen har ordet:  
 

Sex og Politikk - En livskraftig 50-åring 

Norsk forening for familieplanlegging var forløperen til 
Sex og Politikk, og ble grunnlagt i 1969. I 2019 var det 
derfor tid å feire å være halvveis til hundre. 
Høydepunktet var jubileumskonferansen i slutten av 
september i ærverdige Kulturkirken Jakob i Oslo. Ved 
siden av å være en flott ramme rundt jubileums-
seminaret og festen, syntes vi det var spenstig at vår 
forening kunne feires i en kirke. Den norske kirken har 
ikke alltid vært vennligstemt til foreningens temaer. 
Men ting endrer seg. Og i forberedelsene til jubileet, og 
gjennom hele året, var det tid for refleksjon, for å se de 
store linjene. 

Foreningen engasjerte seg i de første årene i å bedre seksualitetsundervisning 
(eller forplantningslære, som det het på skolespråk på den tiden) i skolene, 
kvalitets-kontroll av prevensjonsmidler og forskning om seksualatferd. Blant 
pionerne og støttespillerne i de første årene var selveste Gro Harlem Brundtland. 
Deltakelse i internasjonalt arbeid har vært sentralt helt fra begynnelsen. 
Sekretariatet var i mange år svært lite, og det er først i de aller seneste årene at 
kontoret har vokst betydelig. På jubileumskonferansen så vi både bakover i tid og 
på utfordringer som vi ser framover. 

Tematisk har foreningens repertoar utvidet seg med årene. Seksualitets-
undervisning er fortsatt en sentral oppgave for foreningen, og det var gledelig at 
det i 2019 var rekordstor oppslutning om Uke 6. I skoleåret 2018-2019 registrerte 
44 prosent av alle grunnskolene i Norge seg på Uke 6. Antall registrerte 
undervisere økte med 20 prosent. Antallet elever undervist av de påmeldte 
underviserne utgjorde en økning på 9 prosent sammenlignet med antall 
grunnskoleelever i forrige skoleår. 

Rett til trygg og lovlig provosert abort har vært et viktig tema for foreningen fra 
starten av. I 2019 kom den første innskrenkningen i abortloven siden den ble 
innført i 1979. Det var en praktisk liten, men symbolsk viktig endring, da det ble 
bestemt at fosterantallsreduksjon alltid skal behandles i nemd, selv når det skjer 
innen 12. uke, da den gravide ellers har selvbestemmelse. Sammen med mange 
andre foreninger uttalte Sex og Politikk seg negativt til endringen og deltok i 
demonstrasjoner mot den, som ble presset igjennom i en politisk hestehandel. 
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Det skal bli spennende å se om det at det har blitt åpnet for å gjøre endringer i 
abortloven kan bane veien for endringer som går i liberaliserende retning. 

Sex og Politikk er tilsluttet International Planned Parenthood Federation (IPPF). 
Det er en global paraplyorganisasjon med medlemsorganisasjoner i mer enn 170 
land. Gjennom dette medlemskapet får vi tilflyt av informasjon og inspirasjon, og 
vi kan være med på å påvirke IPPF. Dette ble særlig aktuelt i 2019 som var et 
turbulent år for IPPF. Det medførte at det ble avholdt generalforsamling i New 
Delhi i India i desember. Der ble det tatt bestemmelser om betydelige endringer i 
styringen av føderasjonen, og Sex og Politikk var representert.  

Vår forening har dessuten fått den viktige oppgaven å koordinere IPPFs arbeid 
med seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK). Det er et stort 
ansvar og et privilegium. Rettighetene til personer som faller utenom hetero- og 
cisnormen, kunne ikke vært mer ulik i verden, med et spenn fra dødsstraff for 
homoseksuell praksis, til rett til samkjønnet ekteskap. Også i land med liberale 
lover er det fortsatt utfordringer med stigma. I 2019 ble også filmen Kunsten å 
være syndig lansert, en kraftig påminning om kontroversene knyttet til seksuelt 
mangfold. 

Et tematisk område som først i den senere tid har blitt et tema for foreningen er 
problematikk knyttet til transpersoner. Også i samfunnet generelt har det i mange 
tiår vært en blind flekk, mens det i de seneste årene har blitt mye omdiskutert. I 
jubileumstider, når vi ser både bakover og framover, er det naturlig å spørre: Hva 
er våre tiders blinde flekker på seksualitetsområdet? Hva vil våre etterkommere 
klandre oss for ikke å ha tatt fatt i? 

Sex og Politikk er så heldige at vi har en ungdomsorganisasjon, Seksualpolitisk 
Nettverk for Ungdom (SNU). SNU har jobbet mye og strategisk, og opplevde en 
eventyrlig økning i medlemstallet i 2019. De utfordringene ungdommer i dag står 
overfor er på mange måter nye, med smarttelefoner i lomma og spredning av 
ønsket og uønsket informasjon på sosiale medier og nye former for kropps- og 
sexpress. Kanskje kan ungdommene hjelpe oss i besteforeldregenerasjonen til å 
åpne våre øyne for blinde flekker. 

I min ungdom så vi på 50-åringer som helt utdaterte og med totalt uinteressante 
meninger. Jubileumsåret viste at det er interesse for de store, historiske linjene. 
Jeg er personlig takknemlig for at ungdommen virker genuint interesserte i hva vi 
som har levd lenger mener og har av erfaring. Med SNU ligger det godt til rette 
for dialog over generasjoner, til glede og nytt for alle parter. 

 

Berit Austveg, styreleder 
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Politisk påvirkning 

2019 var på mange måter det store SRHR-året. Vi markerte 25-årsjubileet for den 
banebrytende internasjonale konferansen om befolkning og utvikling i 1994 i 
Kairo, 50-årsjubileet for FNs befolkningsfond (UNFPA) og ikke minst vårt eget 50-
årsjubileum. Tross 50 år med mange seire og en positiv utvikling for seksuell og 
reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i Norge og internasjonalt, ser vi i dag også 
en økende motstand i mange land og fra flere statsledere. Sex og Politikk bidro til 
å løfte behovet for økt innsats internasjonalt og nasjonalt gjennom en rekke 
kronikker og intervjuer i media, arrangementer med ministre og politikere og vår 
egen lokalvalgs-kampanje. 2019 viste at vår kapasitet og rolle som 
fagorganisasjon er sterk, med økning i antall høringsinnspill og en rekke 
invitasjoner til felles arrangementer, deltagelse fra myndigheter, organisasjoner 
og media. Og med to nye politiske dokumenter vedtatt på årsmøtet, på abort og 
på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK), ble vi enda bedre 
rustet til effektiv innsats for SRHR.  

SRHR på dagsorden 

2019 startet med nytt parti i regjering, Kristelig Folkeparti (KrF), og ny 
utviklingsminister, Dag Inge Ulstein. Ulstein viste engasjement for SRHR, og Sex 
og Politikk utfordret han tidlig til å styrke arbeidet for seksualitetsundervisning og 
tilgang til prevensjon. Vi initierte et SRHR-nettverks møte med ministeren hvor 
han understreket viktigheten av SRHR og at trygg abort er en del av dette.  

De årlige budsjettforhandlingene er et viktig forum for vårt påvirkningsarbeid. 
Statsbudsjettet for 2020 viste en skuffende reduksjon i finansieringen av SRHR. 
Utenriksdepartementet forklarte dette med periodisering hvor utbetalinger til de 
store fondene ikke er likt hvert år. Vår analyse viser imidlertid en reduksjon utover 
dette, hvor UNAIDS ble redusert med over 50%, til 60 millioner, og andelen til 
sivilsamfunn og multilaterale prosjekt gikk ned med 54 millioner, nærmere 13%. 
Med de økende negative konsekvensene av den amerikanske munnkurvregelen 
(Global Gag Rule) ser vi det som viktig å fortsette et sterkt fokus på Norges 
økonomiske og politiske bidrag. Dette spilte vi inn i høringsprosessen uten å få 
gjennomslag. Nasjonalt så vi igjen skuffende få forpliktelser til seksualitets-
undervisning til tross for at de nye læreplanene er tydelige. 

Engasjementet for SRHR var imidlertid der og i 2019 var det to store konferanser 
hvor norske myndigheter forpliktet seg økonomisk til SRHR: 
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Ending sexual and gender based violence (SGBV) in humanitarian crisis som fant sted 
i Oslo i mai og The Nairobi Summit on ICPD25 i samarbeid med Stortingets nettverk 
for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter som fant sted på Stortinget i 
november.  

 

 
Det internasjonale SRHR-nettverket møter utviklingsministeren, Dag Inge Ulstein 

SRHR i humanitære kriser 

Sex og Politikk fulgte opp vårt arbeid for SRHR i humanitære kriser med å sikre et 
tydelig fokus på SRHR sammen med vår internasjonale paraplyorganisasjon 
International Planned Parenthood Federation (IPPF) under den internasjonale 
konferansen Ending sexual and gender based violence (SGBV) in humanitarian crisis 
arrangert av Norge, UNHCR, Somalia, Irak, De Forente Arabiske Emirater, 
Internasjonalt Røde Kors og Røde Halvmåne (ICRC) og Kirkens Nødhjelp. Norge 
forpliktet seg til å bidra med én milliard norske kroner til arbeidet for å stoppe 
seksuell og kjønnsrelatert vold i kriser for perioden 2019 – 2021. I tett samarbeid 
med IPPFs humanitære kontor i Bangkok arrangerte vi et seminar under 
konferansen om SGBV. 

SGBV var og hovedtema på årsmøtet vårt i forkant av konferansen med eget 
seminar med gjester fra våre søsterorganisasjoner i Syria og Colombia. 
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IPPFs generaldirektør Alvaro Bermejo deltok på begge møter. Det var hans første 
reise til Norge som generaldirektør, og vi sørget for at han møtte både norske 
myndigheter og presse, i tillegg til våre medlemmer. 

 

 
Generaldirektør i IPPF, Alvaro Bermejo, holdt et avsluttende innlegg  

under konferansen Ending SGBV in Humanitarian Crisis 23. mai, Oslo 

Den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling, The 
Nairobi Summit on ICPD25 

For å markere at det er 25 år siden den visjonære handlingsplanen ble vedtatt på 
International Conference on Population and Develoment (ICPD) i Kairo, 
arrangerte FNs befolkningsfond (UNFPA), Danmark og Kenya en høynivå-
konferanse i Nairobi 12.–14. november, Nairobi Summit on ICPD25. Konferansen 
ble en viktig markering og feiring av den fremgangen vi har sett for seksuell og 
reproduktiv helse de siste 25 årene, de 9500 deltagere fra 112 land annonserte 
1200 forpliktelser i forhold til SRHR. Sex og Politikk var til stede sammen med 
nærmere 100 kollegaer fra våre søsterorganisasjoner i IPPF. Konferansen skapte 
et momentum og ny energi til å fortsette arbeidet for seksuelle og reproduktive 
rettigheter for alle i en tid da SRHR og kvinners rettigheter møter motstand. IPPF 
var sterkt representert i program- og styringsgruppa, noe som var en avgjørende 



 

8 

 

faktor for at temaene hvor blant annet abort, seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk (SKK) og ungdom var godt synlige. Norge forpliktet seg til 10,6 
milliarder norske kroner til SRHR fram til 2025.  

Sex og Politikk ga innspill til norske myndigheter i forkant og til utviklingen av 
konferanseprogrammet. Sammen med Stortingets nettverk for SRHR arrangerte 
vi den 7. november et formøte med kultur- og likestillingsministeren på Stortinget 
hvor det i tillegg til stortingsrepresentanter var 35 representanter fra sivilsamfunn 
til stede.  

To stortingspolitikere fra SRHR-nettverket, Heidi Nordby Lunde (H) og Silje 
Hjemdal (Frp), deltok i Nairobi. Der deltok de og på årsmøtet til det Europeiske 
parlamentarikernettverket for seksuelle rettigheter (EPF) og var med på å danne 
det første globale nettverket av parlamentarikere for SRHR. 

 

 
Sex og Politikks seniorrådgiver Kjersti Augland presenterte forpliktelser knyttet til våre 

hovedsatsingsområder under Nairobi Summit on ICPD25 

  

https://www.epfweb.org/node/955
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Politiske dokumenter om abort og om seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK) 

På årsmøtet i mai vedtok Sex og Politikk to nye politiske dokumenter, ett på abort 
og ett på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK). Vi har fra 
tidligere vedtatte politiske dokumenter på seksuelle rettigheter og 
seksualitetsundervisning. Dette gir oss et klart mandat for vårt politiske arbeid 
nasjonalt og internasjonalt.  

Politiske innspill  

Sex og Politikk har opprettholdt en sterk deltagelse i politiske prosesser i 2019.  Vi 
leverte 13 politiske innspill til norske myndigheter i løpet av året. Vi fortsatte det 
viktige samarbeidet med det nasjonale og det internasjonale SRHR-nettverket, og 
bidro til innspill gjennom disse i tillegg til egne innspill. Folkehelsemeldingen gir 
økt tilgang til prevensjonsmidler for de under 16 ved at helsesykepleiere og 
jordmødre kan rekvirere prevensjon for dem. Dette er en viktig styrking av 
ungdoms seksuelle og reproduktive helse og rettigheter og en utvikling Sex og 
Politikk har kjempet lenge for.  

Stortingsnettverket for SRHR, er en viktig støttespiller i vårt politiske arbeid for 
SRHR. I 2019 vokste nettverket ytterligere og hadde ved utgangen av året 38 
representanter fra alle Stortingets partier.  

Sex og Politikk arrangerte i løpet av året tre felleskonferanser med nettverket, 
inkludert konferansen i forkant av ICPD+ 25 nevnt ovenfor.  

9.4. arrangerte vi en seksualitetsundervisningstime for representanter og 
rådgivere på Stortinget.  

Vi arrangerte også mindre uformelle møter når viktige organisasjoner fra det 
internasjonale SRHR miljøet gjester Norge.  

- Møte om blant annet situasjonen i Mosambik 15. januar 
- Møte om tilgang til prevensjon med UNFPAs generaldirektør 23. mai 

Vi arrangerer også studieturer i samarbeid med nettverkets europeiske paraply 
European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights. I 2019 deltok 
Åshild Bruun-Gundersen (FrP Agder) på FNs befolkningsfonds møte i april. Silje 
Heimdal (FrP Hordaland) på studietur til Filipinene i august. Silje deltok sammen 
med nettverkets leder Heidi Lunde Nordby (H Oslo) på årsmøtet til det europeiske 
nettverket i Nairobi i november. 

https://www.epfweb.org/
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Retten til trygg og lovlig abort  

Den amerikanske politikken Protecting Life in Global Health Assistance Policy, også 
kjent som Mexico City Politcy eller Global Gag Rule eller munnkurvregelen, fortsatte 
å ha negativ innvirkning på den globale innsatsen for trygg og lovlig abort og 
SRHR. Med Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i norsk 
abortlov fikk abort en sentral plass i vårt påvirkningsarbeid også i 2019. Gjennom 
en rekke intervjuer og kronikker i dagspressen og i Bistandsaktuelt, publiseringer 
i våre digitale kanaler, seminarer og høringer i Stortingets helsekomité bidro vi til 
en mer nyansert og kunnskapsfokusert offentlig debatt.  
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Lokalvalgskampanje #lokalseksualpolitikk 

2019 var lokalvalgsår og Sex og Politikk satte seksualitetsundervisning på 
dagsordenen med kampanjen #lokalseksualpolitikk. Målet med kampanjen var å 
minne folkevalgte på deres ansvar for å sikre at barn og unge får tilgang til 
seksualitetsundervisningen i grunnskolen i deres kommuner for på sikt å få 
vedtak i kommunene lik det vi har fått til i Bergen og Kristiansand tidligere. Vi 
valgte å konsentrere innsatsen om de tre kommuner i hver av de tre fylkene med 
lavest påmelding til vårt seksualitetsundervisningsmateriell Uke 6: Rogaland, 
Møre og Romsdal og Hedmark.  

Vi kontaktet første- og andrekandidater i de største partiene som stilte til valg. Alle 
vi kom i kontakt med fikk også e-post om vårt arbeid og mer informasjon om 
seksualitetsundervisning. I tillegg laget vi en ressursside til politikere og velgere, 
og deltok på enkelte arrangementer, slik som Kvinner i politikken på Kvinnemuseet 
i Kongsvinger, hvor vi hadde innlegg om seksualitetsundervisning.   

Kampanjen fikk god respons hos politikere vi kontaktet og publisitet gjennom 
egen sak hos TV2 Nyhetskanalen. Etter valget fulgte vi opp med å kontakte 
ordførere, varaordførere og ledere for oppvekst i kommunene og tilbød gratis 
informasjonsforedrag og kurs om seksualitetsundervisning. Ved årsskiftet hadde 
vi ingen avtaler. Gjennom kampanjen har vi skapt oss et kontaktnettverk i 
kommuner i fylker som har lav deltagelse i Uke 6, som kan brukes til målrettet 
arbeid for styrking av seksualitetsundervisningen i disse fylkene.  

Kampanjen viste behovet for økt kunnskap blant lokalpolitikere, men samtidig og 
støtte blant politikere for seksualitetsundervisning når de blir utfordret 

 

 

https://sexogpolitikk.no/lokalseksualpolitikk/
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Norge fremmer SRHR i internasjonale fora 

Tradisjonen tro deltok Sex og Politikk på møtet til FNs befolkningskommisjon i 
New York i april med en representant i den norske delegasjonen og en 
representant i IPPFs delegasjon. Med 25-årsmarkeringen av ICPD ble de politiske 
forhandlingene minimert i et forsøk på å oppnå enighet om en slutterklæring. En 
kort politisk erklæring ble vedtatt som understreket viktigheten av å fortsette 
arbeidet med å oppnå det som ble vedtatt i 1994 og arbeidet med 
bærekraftsmålene. Sex og Politikk fulgte forhandlingene tett i forkant og 
underveis. Nytt av året var at vi hadde med en norsk stortingsrepresentant og 
medlem i SRHR-nettverket, Åshild Bruun-Gundersen (FrP).  

Besøket inkluderte et spennende besøk til en av vår søsterorganisasjon Planned 
Parenthood Federation of America (PPFA) sine klinikker på Manhattan. Dette tente 
interessen hos Stortingsnettverket og vi startet et samarbeid om en konferanse 
om amerikansk abortpolitikk i USA og internasjonalt. Denne ble avholdt 23. januar 
2020. 

 
På bildet: Erika Bergstrom (Clinic Manager, Margaret Sanger Center, Manhattan),  

Tor-Hugne Olsen (daglig leder i Sex og Politikk), Åshild Bruun-Gundersen (FrP)  
og Jennifer Vanyur (Ass. Director Global Advocacy, PPFA) 
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Seksualitetsundervisning er synlig i de nye læreplanene 

Sex og Politikk har siden 2017 vært aktiv i arbeidet med de nye læreplanene, og 
leverte i 2019 to innspill til arbeidet med læreplanene. 

Fra det første utkastet til nye læreplaner hvor seksualitetsundervisning ikke var 
nevnt ble det en seier å se resultatet da de endelige læreplanene ble presentert 
den 18. november hvor seksualitetsundervisning har en tydelig plass i mange 
enkeltfag og i den tverrfaglige overbygningen, særlig i det nye tverrfaglige temaet 
«Livsmestring og folkehelse». 

Sex og Politikk leder arbeidet med seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk (SKK) i IPPF 

Sex og Politikk leder International Planned Parenthood Federation (IPPF) sitt 
første prosjekt for å styrke sin kapasitet innen seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK). IPPF er verdens største SRHR- aktør, med 
mer enn 130 medlemsorganisasjoner som arbeider i mer enn 140 land. I dette 
prosjektet skal Sex og Politikk påvirke rammevilkår for skeive/LHBTI-personer 
(lesbiske, homofile, bifile, intersex- og transpersoner) og andre som ikke følger de 
vanlige kjønns- og seksualitetsnormene. 

Prosjektets konkrete mål er å endre lover og regler som påvirker den skeive 
befolkningen i de tolv land som er med i prosjektet. Disse er Botswana, Kenya, 
Tunis, Marokko, Nord-Makedonia, Romania, India, Sri Lanka, Kambodsja, 
Indonesia, Guyana og Trinidad og Tobago. I tillegg kartlegger prosjektet metodene 
som organisasjonene bruker og formidler disse til inspirasjon og etterfølgelse 
internt i IPPF. Under Nairobi Summit i november møttes deltagerne fra de tolv 
søsterorganisasjonene våre og fra IPPFs sekretariat. Alle deltagerne holdt innlegg 
og delte fra sine lands politiske situasjoner og planer for å påvirke. India, 
Botswana og Trinidad og Tobago har nylig erfart avkriminalisering av sex mellom 
menn. Innleggene og diskusjonen viste at veien til avkriminalisering er en lang 
prosess med stor variasjon mellom lanene.   
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Møtet diskuterte bruken av internasjonale mekanismer i kampen for endring, 
spesielt Universal Periodic Review. Deltagerne lagde politiske påvirkningsplaner 
for arbeidet videre.  

 

 
Prosjektgruppa for SKK og IPPFs styrekomité samlet i Nairobi 
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Seksualitetsundervisning 

I skoleåret 2018-2019 slo vi nok en gang tidligere rekorder i Uke 6, med 
undervisere ved hele 44% av grunnskolene registrert på Uke 6. For første gang 
tilbød vi en egen kampanjepakke og videoer på sosiale medier under 
kampanjeuka og gjorde mange tusen elever #lykkeligvitende.  

Siden skoleåret 2010-2011 har Sex og Politikk drevet det landsomfattende 
prosjektet Uke 6, som tilbyr landets grunnskoler gratis undervisningsmateriell om 
helse, trivsel og seksualitet. Seksualitetsundervisningsmateriellet er normkritisk, 
alderstilpasset og i tråd med gjeldende læreplaner. Sex og Politikk samarbeider 
med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet om gjennomføringen av Uke 6, 
og årlige føringer gis ved tildeling av midler.  

Hvert skoleår mottar alle landets grunnskoler e-post med informasjon og tilbud 
om gratis tilgang til Uke 6-materiellet. Undervisere må registrere seg på 
www.uke6.no for å få tilgang til materiellet. I tillegg tilbys materiellet til andre 
utenom grunnskolen som snakker med unge om seksualitet, for eksempel 
helsestasjoner, voksenopplæring, konfirmasjons-undervisere og andre som 
jobber med barn og unge. De tre registreringsskjemaene for grunnskolen, 
videregående skole og undervisere utenfor skolen ble oppgradert i 2018-2019. Nå 
har vi lagt inn hver enkelt skole i en nedtrekksmeny, slik at statistikkene for hver 
skole, kommune og fylke oppdateres fortløpende.  

Uke 6 – deltakelse og geografisk spredning 

I skoleåret 2018-2019 registrerte 2631 undervisere i grunnskolen seg på Uke 6, 
som underviste 188 506 elever på til sammen 1225 ulike skoler. Dette utgjør 44 % 
av alle grunnskolene i Norge.  

Av de 2631 registrerte i skoleåret 2018-2019 var 2101 lærere (80 %), 417 (16 %) 
helsesykepleiere; 111 (4 %) består av andre undervisere (rådgiver, sosiallærer, 
inspektør, rektor mm). I 2017-2018 var 1697 lærere (78 %) og 356 helsesykepleiere 
(16 %) påmeldt. 

Antall registrerte undervisere i 2018-2019 økte med over 20% og antallet elever 
undervist  økte med over 9% sammenlignet med forrige skoleår.  

I realiteten brukes Uke 6 ved flere skoler enn det som er registrert for dette siste 
skoleåret, da vårt registreringsskjema er forenklet for brukerne og kun gir 
anledning til å velge én skole per registrering/underviser på en nedtrekksmeny, 
der man tidligere kunne oppgi flere skoler per underviser. Økningen i antall 

https://www.uke6.no/
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undervisere på 20,4 prosent sammenlignet med 2017-2018 ville tilsvart en økning 
ved antall skoler som tilsvarer bruk ved over 50 % av skolene.  

De siste årene har Sex og Politikk gjort en ekstra innsats i oppfølgingen av de tre 
fylkene som har lavest antall registrerte skoler på Uke 6. Dette har gitt resultater 
i etterfølgende år. I 2019 har vi derfor hatt fokus på fylkene Hedmark, Møre og 
Romsdal og Rogaland, som har ligget nederst på statistikkene de siste to 
skoleårene. I tillegg til å tilby kurs, har vi fulgt opp skoleadministrasjonen i et 
utvalg kommuner i disse tre fylkene gjennom skoleåret 2018-2019. Sommeren 
2019 gjennomførte vi også en egen lokalvalgskampanje #lokalseksualpolitikk, der 
vi kontaktet politikere på valg i Hamar, Kongsvinger, Ringsaker, Molde, Surnadal, 
Volda, Gjesdal, Sandnes og Stavanger kommune før lokalvalget 9. september og 
utfordret dem på arbeid med seksualitetsundervisning. Vi synliggjorde også 
velgernes mulighet til å ansvarliggjøre sine politikere ved å sette sammen en 
ressurspakke for påvirkningsarbeid. 

Uke 6-kampanjeuka 2019 – #lykkeligvitende 

Siden oppstarten i 2011 har Sex og Politikk arrangert en kampanjeuke i årets 
kalenderuke seks. Skolene oppfordres til å sette av uka til å ta opp temaer rundt 
helse, trivsel og seksualitet, og å samarbeide tverrfaglig. Påmeldingsstatistikkene 
viser at et flertall av de registrerte planlegger å gjennomføre aktiviteter og 
undervisning basert på Uke 6 i kampanjeuka.  

I 2019 utarbeidet Sex og Politikk for første gang en egen kampanjepakke med 
utvalgte oppgaver, plakater, foreldreinformasjon, filmer og ressurser på temaet 
positiv seksualitet. For Sex og Politikk innebærer positiv seksualitet det å være 
trygg og komfortabel med egen kropp, identitet og seksualitet. Det betyr å lære 
seg selv å kjenne, gjennom naturlig utvikling og selvstyrt utforskning av egne 
følelser og lyster, og samtidig utvise hensyn for andres ønsker og grenser. Under 
emneknaggen #lykkeligvitende publiserte vi daglig filmer om positiv seksualitet 
med aktivist og kroppspositivist Carina Carlsen som Uke 6-ambassadør. 
Kampanjen var en stor suksess, og vi fikk flere registrerte brukere enn noensinne.  

Som del av kampanjeuka dro representanter fra Sex og Politikk ut på reise for å 
holde foredrag og kurs. I 2019 besøkte vi Kristiansand, Trondheim og Bømlo. I 
tillegg til besøkene vi hadde i disse byene med kampanjemateriellet og Uke 6, 
hadde vi også en parallell filmturné til skoler med filmen Kunsten å være syndig. 
Filmen og opplegget ble godt mottatt.  

https://sexogpolitikk.no/lokalseksualpolitikk/
https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/kampanje-2019/
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Flertallet av de registrerte underviserne melder at de gjennomfører aktiviteter i 
kampanjeuka, og svært mange registrerer seg i forbindelse med kampanjen.  
Dette viser at gjennomføringen av en kampanjeuke gir skolene en arena for å 
prioritere seksualitetsundervisning og tverrfaglig samarbeid. Samtidig er det viktig 
at vi når fram med budskapet om at alt tilgjengelig Uke 6- materiell kan brukes 
fritt gjennom hele skoleåret, uavhengig av kampanjeuka.  

 

 

Revidering og oversetting av undervisningsmateriellet Uke 6 

I skoleåret 2018-2019 fokuserte vi spesielt på materiellet for 5.-7. trinn, og foretok 
en grundig revidering av grunnmateriellet og temamateriellet Sosiale medier. Nye 
oppgaver ble utarbeidet, og innholdet for øvrig ble oppdatert. Heftene ble 
oversatt til nynorsk og nordsamisk. 

Vi har ønsket innspill på hvordan vi kan best tilpasse mer av 
undervisningsmateriellet til samisk. 2019 var FNs internasjonale urfolksspråk år. 
Under Arendalsuka arrangerte vi panelsamtalen med tittelen Seksualitets-
undervisning på eget språk, og i samarbeid med NTNU arrangerte vi Friminuttet: Sex 
på eget språk? under Trondheim Pride. Arrangementet i Trondheim var rettet mot 
lærerstudenter og andre interesserte. I Oslo arrangerte vi et medlemsmøte i 
forbindelse med samisk språkuke, der Ole Henrik Lifjell, leder for Sametingets 
ungdomspolitiske utvalg, var innleder. Her diskutere vi også innspill til 
Stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv, som var på høring i 
Stortinget 5. november, og der Sex og Politikk deltok med innspill om 
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seksualitetsundervisning på samisk. I 2019 søkte vi Sametinget om midler til 
ytterligere oversetting til nordsamisk, og til en kartlegging av muligheter og behov 
for oversetting til sør- og lulesamisk. Ultimo 2019 fikk vi bevilget midler til denne 
kartleggingen, og til oversetting av materiellet for 8.-10. trinn. Dette vil 
gjennomføres i 2020. 

 

 
Utvalgte hefter fra undervisningsmateriellet Uke 6 er oversatt til samisk 

Fagfornyelsen 

18. november 2019 kom de nye læreplanene i skolen. Fagfornyelsen er den 
største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006, og 
påvirker hvordan vårt undervisningsmateriell ser ut. Vi jobber med å tilpasse vårt 
materiell til de nye fagplanene i de ulike fagene, samt ny overordnet del av 
læreplanen. Tre tverrfaglige temaer innføres i skolen fra 2020: Demokrati og 
medborgerskap, Bærekraftig utvikling og Folkehelse og livsmestring. Alle handler om 
sentrale samfunnsutfordringer og vil inngå i fagene der dette er naturlig. For 
temaet Folkehelse og livsmestring er god helhetlig alderstilpasset seksualitets-
undervisning et viktig verktøy.  
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Mine og dine grenser 

Sex og Politikk har utarbeidet undervisningsmateriellet Mine og dine grenser til 
bruk i videregående skole. Dette materiellet skal revideres og oppdateres i tråd 
med nye læreplaner, der seksualitetsundervisningen er et viktig verktøy i det 
tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Når fagfornyelsen trer i kraft høsten 
2020 blir det for første gang obligatorisk å undervise elever i videregående skole 
om kjønns- og seksualitetsrelaterte temaer. Sex og Politikk har i 2019 jobbet med 
kunnskapsgrunnlaget for Mine og dine grenser basert på intervention mapping (IM; 
Bartholomew et al., 2016), som er en trinnvis protokoll som veileder prosessen 
med å systematisk planlegge, utvikle, iverksette og evaluere evidensbaserte 
helseintervensjoner.  

Vi etablerte en intern planleggingsgruppe og en ekstern referansegruppe 
bestående av ulike mål- og brukergrupper, og gjennomførte i 2019 en 
behovsvurdering som identifiserte seksuell helse og seksuell vold som to sentrale 
innsatsområder for Mine og dine grenser. Gruppene bidrar til å styrke potensialet 
til undervisningen i Mine og dine grenser som et helseforebyggende tiltak, og 
samtidig sikre at materiellet er et skolebasert undervisningsopplegg, som er lett 
tilgjengelig og enkelt å gjennomføre for undervisere over hele landet. Våren 2020 
vil materiellet videreutvikles og klargjøres for skolestart. 

Undervisningsmateriell om bærekraftsmålene i bruk 

Sex og Politikk lanserte i oktober 2018 undervisningsmateriell for ungdomsskolen 
Ingen bærekraftig utvikling uten helse, likestilling og utdanning! som skal bidra til å 
skape kunnskap om og gjøre FNs bærekraftsmål engasjerende for elevene. 
Materiellet har fokus på målene for helse, likestilling og utdanning, og hvordan 
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er integrert i disse. I 
registreringsskjemaene for Uke 6 kan undervisere også markere om de skal bruke 
dette undervisningsmateriellet. Så mye som 20 % av underviserne meldte at de 
vil bruke materiellet i skoleåret 2018-2019. I Stavanger inviterte Hei Verden oss 
tilelevseminar om likestilling i mars, der vårt materiell og oppgaver ble tatt vel 
imot. 
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Barnehagemateriell 

Sex og Politikk er opptatt av at seksualitetsundervisningen begynner så tidlig som 
mulig, og startet i 2019 arbeid for å sikre helhetlig seksualitetsundervisning i 
barnehagen. Vi startet en dialog med sexolog Margrete Wiede Aasland og 
barnehagestiftelsen Kanvas, som tilbyr et metodisk verktøy som skal bidra til god 
seksuell helse for barn og å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Vi fikk 
ikke videreført arbeidet da vi ikke fikk midler til dette. 

Gode tilbakemeldinger fra undervisere 

Hvert år gjennomfører Sex og Politikk en brukerundersøkelse blant de som har 
vært påmeldt Uke 6. Resultatene fra denne undersøkelsen, sammen med 
statistikk fra påmeldingene, samles i en årlig brukerevaluering. 174 av de 
deltakende undervisere har besvart undersøkelsen.  

https://sexogpolitikk.no/2017/10/23/sex-politikk-deltok-pa-lansering-unfpas-state-of-the-world-population-rapport/


 

21 

 

Resultatene sammenlignes med tidligere års evalueringer for å kunne se 
nærmere på utviklingen og bruken av Uke 6-materiellet over tid.  Resultatene viser 
at Uke 6 ansees som et veldig godt opplegg som er relevant for underviserne i 
forhold til kompetansemålene, i forhold til arbeid mot mobbing og i forhold til 
flerkulturelle elever. 

Underviserne ble bedt om å gi Uke 6 en karakter på en skala fra en til seks. 65 % 
ga karakteren fem eller seks i 2019. 91 % oppga fire eller høyere. Funnene i 
undersøkelsen i 2019 bekrefter at Uke 6-materiellet stadig oppleves som relevant, 
nyttig og engasjerende, både av undervisere og elever.  Dette er høyere enn noen 
gang. 

Ved spørsmål om de påmeldte planlegger å melde seg på igjen når påmeldingen 
åpner for neste skoleår, opplyser 75,8 % at de gjør det i 2019. 

De som ønsker hele brukerundersøkelsen kan kontakte vårt sekretariat. 

Uke 6 brukes over hele Norge, men det er store regionale forskjeller. Sex og 
Politikk har jobbet spesielt med fylker hvor det har vært lav deltakelse og har klart 
å heve flere av disse. Tidligere har fylker som Sogn og Fjordane, Østfold og Vest 
Agder ligget lavt, og disse er i år på vei mot toppen, noe som viser at dette arbeidet 
har virket!   

Tabellen på neste side viser hvor stor andel av grunnskolene i de forskjellige 
fylkene som har én eller flere underviser som deltar i Uke 6. 
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Fylke  2018-2019 Fargekode 

Oslo 60,7 Over 50 % 

Aust-Agder 58,7 Over 50 % 

Vest-Agder 51,4 Over 50 % 

Østfold 51,2 Over 50 % 

Troms 50,4 Over 50 % 

Trøndelag  46,8 45-50 % 

Sogn og 
Fjordane 

45,0 
45-50 % 

Akershus 44,5 40-45 % 

Vestfold 43,2 40-45 % 

Hordaland 42,4 40-45 % 

Oppland 42,2 40-45 % 

Buskerud 42,1 40-45 % 

Nordland 40,3 40-45 % 

Finnmark 38,7 35-40 % 

Telemark 38,3 35-40 % 

Rogaland  37,7 35-40 % 

Hedmark  34,1 35-40 % 

Møre og 
Romsdal 

33,8 
30-35 % 
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Informasjonsarbeid 

I 2019 opplevde Sex og Politikk økt oppmerksomhet og interesse fra tradisjonelle 
medier for våre arbeidsområder, kampanjer og arrangementer, og en betydelig 
økning i rekkevidde, engasjement og antall følgere på sosiale medier. Vi fikk god 
mediedekning og stor oppmerksomhet på sosiale medier i Uke 6-kampanjeuka, 
ikke minst takket være samarbeidet med vår Uke 6-ambassadør, aktivisten Carina 
Carlsen. Dette var første gang at vi samarbeidet med en offentlig person i vår Uke 
6-kampanje, og det er noe vi ønsker å fortsette med. I løpet av året deltok vi aktivt 
i samfunnsdebatter om både seksualitetsundervisning, abort og SKK med blant 
annet intervjuer og kronikker i riksdekkende medier. Som fast spaltist i 
Bistandsaktuelts spalte Utsyn, har vi fått mulighet til å sette søkelys på satsninger 
i vårt internasjonalt arbeid. 

Sex og Politikk i tradisjonelle medier 

Uke 6-kampanjen i kalenderuke 6 ble dekket av flere riksdekkende og lokale 
medier, blant annet Nettavisen, radio P4, radio NRK P1 og lokale NRK-stasjoner. 
Mediene satt søkelys på kampanjen #lykkeligvitende og temaet positiv seksualitet 
og vårt seksualitetsundervisningsmateriell Uke 6. Aktivisten, kroppspositivisten og 
Uke 6-ambassadøren Carina Carlsen bidro med flere intervjuer i riksdekkende 
medier og kronikken Samtykke er sexy! i ABC Nyheter.  

Knyttet til Jubileumskonferansen ble daglig leder Tor-Hugne Olsen intervjuet i 
radio NRK P2, og vår gjest fra Ghana Emmanuel Okanta Akoto i Bistandsaktuelt. 
Vår styreleder Berit Austveg skrev en kronikk om grunnleggeren av Women on 
Waves, Rebecca Gomperts, i Klassekampen. 

Vår fagrådgiver for seksualitetsundervisning, Kjersti Austli, ble intervjuet av TV2 
Nyheter om vår kampanje #lokalseksualpolitikk og seksualitetsundervisning. Den 
norske utgaven av boka Respekt: En sexbok for gutter av Inti Chavez Perez, publisert 
i samarbeid med Gyldendal Norsk Forlag, fikk anmeldelser i flere riksdekkende 
medier, blant annet Aftenposten. I løpet av året var vi til stede i medier med flere 
intervjuer og kronikker om abort, bl.a. på TV2 Nyheter, i Klassekampen, Vårt Land 
og Framtida. Vi bidro med tre kronikker til Bistandsaktuelts Utsyn spalte med 
temaene (i) internasjonalt arbeid for seksualitetsundervisning, (ii) den globale 
situasjonen for SKK/skeives rettigheter og (iii) om SRHR 25 år etter den 
banebrytende ICPD-konferansen i Kairo. En oversikt over presseoppslag finnes på 
vår hjemmeside.   
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Sex og Politikk i sosiale medier 

I 2019 hadde vi en klar økning i antall følgere og i rekkevidden i våre digitale 
kanaler, spesielt knyttet til våre arrangementer og kampanjer vi gjennomførte i 
løpet av året. Antall følgere på vår Facebookside økte med 25.9% til 2 442, og antall 
følgere på vår Instagram-profil med 60% til 1 127. Vår Twitter-profil fikk 4.6% flere 
følgere, total 2 130. 

 

 
Carina Carlsen var Uke 6-ambassadør under Uke 6-kampanjeuka #lykkeligvitende 

Journalistreise til Mosambik 

Samarbeidet med våre mange søsterorganisasjoner internasjonalt er sentralt for 
Sex og Politikk. I 2019 gjennomførte en journalistreise sammen med Vaestöliitto 
(IPPF Finland) og vårt europeiske kontor (IPPF European Network) med tre 
journalister fra YLE radio i Finland, DEVEX mediaplattform og Dagsavisen, som 
besøkte vår søsterorganisasjon i Mosambik, AMODEFA (IPPF Mosambik). I Norge 
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resulterte reisen i en dobbeltsidig artikkel i Dagsavisen publisert 8. mars. Reisen 
var en del av vårt samarbeid innen Countdown 2030 Europe.  

 

 
Journalistreise til Mosambik: besøk på barne- og ungdomsskolen Armando Emílio Guebuza i 

hovedstaden Maputo 

Film som metode for styrking av SKK 

Sex og Politikk arrangerte i samarbeid med Skagerak Film og som en del av Uke 
6-kampanjen #lykkeligvitende en skoleturne der kortfilmen Kunsten å være syndig 
ble vist i skoler over hele landet.  

Kunsten å være syndig er en kort dokumentarfilm som handler om kunstneren 
Ahmed Umar, den første åpne homofile mannen fra Sudan, og hans personlige 
reise for å bekrefte sin identitet som en norsk-sudansk skeiv kunstner. Sudan er 
et av landene i verden hvor sex mellom menn kan straffes med dødsstraff. Ahmed 
har blitt norsk statsborger og er bosatt i Oslo. 

Filmen Kunsten å være syndig hadde hele 16 visninger i totalt fem kommuner med 
et samlet antall tilskuere på rundt 600 elever. Opplegget besto av visning av filmen 
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etterfulgt av en seksualitetsundervisningstime hvor elevene fikk muligheten til å 
diskutere temaene tatt opp i filmen.  

Flere ungdommer uttrykte at dette var noe av det beste de har opplevd på skolen, 
og lærere sendte meldinger i etterkant som fortalte at elevene hadde stort utbytte 
av å se filmen og delta i diskusjonene. Flere ganger fulgte elevene oss videre til 
andre klasser for å se filmen og delta i samtalene en gang til. Dette viser at film 
kan være en viktig samtale- og diskusjonsstarter. 

 

 
Diskusjon med kunstneren Ahmed Umar etter visningen av Kunsten å være syndig 
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Organisasjon 

I 2017 hadde Sex og Politikk for første gang hatt et tosifret antall ansatte. I 2018 
og 2019 konsoliderte vi den sterke veksten ved å opprettholde antall ansatte i 
sekretariatet. Med elleve ansatte ved slutten av året økte vår innsats for seksuell 
og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ytterligere. 

Medlemmer i Sex og Politikk 

Ved årets slutt hadde Sex og Politikk 197 enkeltmedlemmer og 18 
medlemsorganisasjoner, som er en økning med 24.2 % i antall medlemmer 
sammenlignet med 2018. 

Sex og Politikks 50-års jubileumskonferanse 

Året 2019 markerte at det var 50 år siden foreningen Sex og Politikk ble etablert, 
og ble det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation 
(IPPF). Dette feiret vi med en jubileumskonferanse 26. og 27. september. 2019 
markerte også at det var 50 år siden FNs befolkningsfond (UNFPA) ble opprettet 
som det første FN-organet som adresserte befolkningsvekst og reproduktiv helse. 
UNFPA og Sex og Politikk feiret sammen den 26. september, som er den 
internasjonale prevensjonsdagen. 

I løpet av de to jubileumsdagene løftet vi fram den historiske utviklingen som har 
vært, men også noen av de viktigste utfordringene som gjenstår, i arbeidet for 
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Norge og internasjonalt. 

Dag 1 ga et historisk tilbakeblikk på seksualitetens historie i Norge og løftet to av 
de mest aktuelle områdene i et globalt perspektiv: Tilgangen til prevensjonsmidler 
og trygg abort. Anerkjente gjester fra Norge og internasjonalt gjorde diskusjonen 
mangfoldig og kunnskapsbasert. Blant andre fikk vi grunnleggeren av Women on 
Waves og Women on Web, Rebecca Gomperts, til å dele av sitt banebrytende 
arbeid for trygg abort. Lege, forfatter og Sex og Politikk styreleder Berit Austveg 
og klinisk psykolog Reidar S. Jessen tok oss med inn i seksualitetens historie i 
Norge. Fra vår søsterorganisasjon i Ghana kom Emmanuel Okanta Akoto, som ga 
oss innblikk i mulighetene for å få tilgang til trygg abort i et land med juridiske og 
sosiale barrierer. 

Dag 2 rettet vi blikket framover og diskuterte utfordringer Norge fremdeles står 
ovenfor, deriblant transpersoners helse og rettigheter, politiske føringer på 
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sexarbeid, samt problemstillinger knyttet til migrasjonshelse og SRHR. Det ble lagt 
opp til panelsamtaler og spennende innlegg fra interesseorganisasjoner som 
fremmer det mangfoldige arbeidet som gjøres i Norge. 

Konferansen fant sted i Kulturkirken Jakob og var godt besøkt begge dagene. På 
festmiddagen kvelden den 26. september ble vi underholdt av blant andre Emil 
Karlsen. Emil ble valgt som årets unge kunstner under Riddu Riđđu festivalen i 
2019. 

Omfattende informasjon om konferansen og deltakerne ble publisert på våre 
sosiale medier under konferansen og finnes i rapporten på vår hjemmeside. 

 

 

Arrangementer og medlemsseminarer 

I tillegg til Jubileumskonferansen holdt vi til sammen 20 arrangementer, hvorav 
fem var spesielt rettet mot våre medlemmer og nesten halvparten fant sted 
utenfor Oslo.  

Vi organiserte fem medlemsmøter i 2019: 

• 12. mars hadde vi åpent medlemsmøte og offisiell åpning av 
jubileumsfeiringen 50 år med seksuelle rettigheter. 

• 9. april hadde vi medlemsmøte Ny skeiv policy der vi inviterte til en høring 
og diskusjon rundt ulike problemstillinger, dilemmaer og politiske løsninger 
knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, som 
forarbeid til utarbeidelse av Sex og Politikks politiske dokument om SKK. 

• 11. april holdt vi medlemsmøte Ny policy om abort der vi inviterte til en 
høring og diskusjon rundt ulike problemstillinger, dilemmaer og politiske 

https://sexogpolitikk.no/2019/12/20/50-ar-med-srhr-konferanserapport/
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løsninger knyttet til abort, som forarbeid til utarbeidelse av Sex og Politikks 
politiske dokument om abort. 

• 22. mai holdt vi årsmøte for medlemmer i Sex og Politikk. 
• 24. oktober organiserte vi åpent medlemsmøte i forbindelse med samisk 

språkuke med Henrik Lifjell, leder av Sametingets ungdomspolitiske utvalg, 
som gjest. 

Vi arrangerte åtte seminarer, kurs og paneldebatter knyttet til 
seksualitetsundervisning: 

• 4. februar: Frokostseminar og kick-off av Uke 6-kampanjen 2019 
#lykkeligvitende. 

• 4. februar: Foredrag Hvorfor er kunnskap om seksualitet viktig for barn og 
unge? for POPS – Psykologistudenter om psyke og sex ved NTNU. 

• 5. februar holdte vi kurs om seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6 for 
helsesøstre, sosiallærere og faglærere i Kristiansand. 

• Sex og Politikk og Gyldendal Norsk Forlag har 25. mars lansert den norske 
utgaven av boka Respekt: En sexbok for gutter av Inti Chavez Perez med 
paneldebatt. 

• 2. mai: Panelsamtale om seksualitetsundervisning i de nye læreplanene i 
Bergen. 

• 13. mai besøkte vår rådgiver for seksualitetsundervisning Stine Nygård 
Pedagog-studentene HVO i Volda og holdt kurs om 
seksualitetsundervisningen i skolen og undervisningsmateriellet Uke 6. 

• 15. august under Arendalsuka arrangerte vi sammen med det nasjonale 
SRHR-nettverket åpent møte Heia ungdommens bystyre! De setter 
seksualitetsundervisning i skolen på lokalpolitisk agenda. 

• 15. august under Arendalsuka arrangerte vi panelsamtale 
Seksualitetsundervisning på samisk, trenger vi det? 

Vi arrangerte fire seminarer og paneldebatter i 2019: 

• 24. april arrangerte vi sammen med Fellesrådet for Afrika paneldebatt 
Afrika nå: Kvinners reproduktive rettigheter – hva er status? 

• Knyttet til årsmøte arrangerte vi 22. mai seminar Local actors – a life saving 
role for access to sexual and reproductive health services in times of crisis med 
gjester fra våre søsterorganisasjoner fra Syria og Colombia. 

• 13. august under Arendalsuka var vi en av arrangørene av Den Store 
Utviklingsdebatten 2019. Tema for årets debatt var samstemt politikk for 
utvikling. 

• 7. november holdt vi seminar Norge og FNs befolkningspolitikk diskuteres på 
Stortinget på Stortinget i forkant av konferansen Nairobi Summit on ICPD25. 
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Sex og Politikk deltok i flere aktiviteter knyttet til Pridefestivaler landet rundt: 

• 19.-22. juni hadde vi stand i Pride Park på Oslo Pride, og 22. juni deltok vi i 
Oslo Prides Parade. 

• 6. september under Stavanger på Skeivå arrangerte vi seminar Queer in 
Africa, migrant in Norway, Challenges and Opportunities med LHBTI-aktivister 
fra Nigeria og Sierra Leone. 

• 12. september under Trondheim Pride deltok vi i arrangementet 
Friminuttet: Sex på eget språk? med innlegget Hva er Uke 6, og hvorfor har vi 
lagd en oversettelse til nordsamisk? 

Årsmøte i Sex og Politikk 2019 

Sex og Politikks årsmøte ble avholdt 22. mai 2019 i Oslo. Det utgående styret 
presenterte årsmeldingen og forslag til ny virksomhetsplan Årsmøtet vedtok to 
nye politiske dokumenter, et på abort og et på seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK). 

Årsmøtet gjenvalgte følgende styremedlemmer: 

• Leder: Berit Austveg 
• Styremedlemmer: Christian Lomsdalen, Joar Svanemyr 
• Varamedlem: Hildegunn Bomnes (Stiftelsen Amathea) 

Årsmøte valgte følgende nye styremedlemmer: 

• Nestleder: Solveig Hokstad 
• Styremedlemmer: Aileen Bjørnstad (LUNAR), Cathrine Linn Kristiansen 

(Kvinnefronten), Marthe Pedersen (PION) 
• Varamedlem: Line Viktoria Fineide 
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Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)  

Gjennom 2019 bisto Sex og Politikk SNU i deres administrative og organisatoriske 
arbeid ved å ha en ansatt ungdomskoordinator i deltidsstilling for å styrke 
administrasjonen av SNU og styrket samarbeidet. I løpet av 2019 arrangerte SNU 
tolv aktiviteter og møter for ungdom, både medlemmer og andre interesserte. 
Blant temaene på møtene var abortkampen og ungdom, sex og kommunikasjon. 
I februar 2019 fikk SNU publisert kronikken Er gruppevoldtekt av menn humor, NRK? 
i Aftenposten. Kronikken, som fikk mange delinger og stort engasjement, kritiserte 
hvordan NRK viste voldtekt av menn i TV-serien Magnus.  Debatten førte til at NRK 
økte aldersgrensen for serien på grunn av innholdet. I april 2019 arrangerte SNU 
aktivismefestivalen Get Your Shit Together med støtte fra Oslo kommune, med åtte 
verksteder om hvordan unge aktivister kan jobbe sammen for å motvirke hat og 
skape et inkluderende samfunn for marginaliserte grupper. Frivillige fra SNU 
bemannet sammen med Sex og Politikk stand på Pride Park i Oslo i juni 2019. På 
Arendalsuka i august 2019 arrangerte SNU møtene Hvorfor burde vi ha en norsk 
samtykkelov?, SEX boost og 5 kjappe om unges seksualitet. SNU var også med på Sex 
og Politikks møte Seksualitetsundervisning på samisk, trenger vi det? under 
Arendalsuka.  

Organisatorisk opplevde SNU en veldig sterk medlemsvekst i løpet av 2019. Antall 
registrerte medlemmer gikk fra 98 til 181, noe som er en økning på nesten 85 %.  

Det desidert største prosjektet for SNU i 2019 var KISS-ambassadørene, der 
finansiering fra Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
sikret en egen prosjektkoordinator til å utvikle og drive prosjektet. 23 
seksualpolitiske ambassadører ble skolert i tema innenfor SRHR og ung-til-ung-
metoder, og planla aktiviteter. Gjennom prosjektet klarte SNU å rekruttere flere 
yngre medlemmer, og oppnådde også større synlighet blant nye målgrupper. 
Flere ambassadører ønsket å engasjere seg videre, og SNU opprettet sine første 
tre lokallag noensinne i Trondheim, Rogaland og Midt-Troms. I oktober arrangerte 
SNU sin hittil største generalforsamling for medlemmer, der et nytt og svært aktivt 
sentralstyre ble valgt. Generalforsamlingen besluttet at SNU i 2020 skal utvikle en 
politisk kampanje for å innføre samtykkelov i Norge. I november 2019 fikk SNU på 
trykk kronikken Seksual-undervisning: Vi må snakke mer om sex og kommunikasjon i 
forbindelse med Nytfestivalen.  
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SNUs julekalender for 2019, under navnet #myteknuserne, avkreftet 24 etablerte 
myter omkring kropp og seksualitet blant unge. Kampanjen fikk stor rekkevidde 
på sosiale medier, og skapte stort engasjement. Ved hjelp av finansiering fra LNU 
ble det utviklet en håndbok og nettside tilknyttet kampanjen, som SNU planlegger 
å bruke videre i 2020.  
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Styre i Sex og Politikk  

Styret fram til årsmøte 22. mai 2019 besto av: 

• Styreleder: Berit Austveg 
• Nestleder: Elisabeth T. Swärd, Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) 
• Styremedlemmer: Elizabeth Hartmann, Reidar S. Jessen, Christian 

Lomsdalen, Joar Svanemyr, Maria Lægreid Haldorsen, Seksualpolitisk 
Nettverk for Ungdom (SNU) 

• Varamedlemmer: Hildegunn Bomnes (Stiftelsen Amathea), Andrea Lie 

Nytt styre i Sex og Politikk fra og med 22. mai 2019: 

• Leder: Berit Austveg 
• Nestleder: Solveig Hokstad 
• Styremedlemmer: Christian Lomsdalen, Joar Svanemyr, Aileen Bjørnstad 

(LUNAR), Cathrine Linn Kristiansen (Kvinnefronten), Katinka Goffin 
(Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom – SNU), Marthe Pedersen (PION), 
Nina Snezana Krizan (ansattes representant i styret, valgt i august 2019) 

• Varamedlemmer: Hildegunn Bomnes (Stiftelsen Amathea), Line Viktoria 
Fineide 

Johannes Rindal er observatør – medlem av europastyret i International Planned 
Parenthood Federation (IPPF). 

Sekretariat 

Sekretariatet i Sex og Politikk besto per 31. desember 2019 av: 

• Daglig leder: Tor-Hugne Olsen 
• Seniorrådgiver SRHR internasjonalt: Kjersti Augland 
• Seniorrådgiver seksualitetsundervisning: Ellen Marie Hansen 
• Seniorrådgiver SKK: Linda Haugland 
• Rådgiver kommunikasjon og administrasjon: Nina Snezana Krizan 
• Rådgiver seksualitetsundervisning og administrasjon: Anne Sofie Hansen 
• Rådgiver seksualitetsundervisning: Stine Nygård 
• Rådgiver seksualitetsundervisning: Kjersti Austli 
• Rådgiver SRHR internasjonalt: Åshild Tong-Hasnes 
• Prosjektkoordinator seksualitetsundervisning: Ibrahim Mursal 
• Ungdomskoordinator: Tina Andersen Vågenes 
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