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LEDEREN  
HAR ORDET 

Ved inngangen av 2021 var det vel få som tenkte at vi 
skulle stå foran enda et år med koronarestriksjoner. 
Men slik ble det. Et år er ikke så mye for oss som er 
voksne og eldre, men en evighet av tapt tid for ungdom-
mer. Vi vet nå at mentale problemer hos de unge har 
økt under pandemien. Det gjelder også spiseforstyrrel-
ser, med konsekvenser for livsglede og livsutfoldelse. 

I slike tider blir seksualitetsundervisning ekstra viktig. 
Det var litt av et sammentreff at Uke 6, som er en ho-
vedsatsing i organisasjonens arbeid med seksualitets-
undervisning, hadde tiårsjubileum i året som gikk. Det 
var også veldig betimelig at arbeidet med seksualitets-
undervisning ble videreført og utvidet språklig og til nye 
aldersgrupper, med utarbeiding av materiell til Uke 16, 
og med samisk og nynorsk oversettelse. 

Satsingen på eldres seksuelle helse, som drives med 
samarbeidende organisasjoner, er et pionerarbeid som 
det blir interessant å følge. I Sex og Politikk har vi det 
grunnleggende synet at kroppen er laget til lyst. Derfor 
har vi et seksualpositivt syn, som gjenspeiles i undervis-
ningsmateriellet, noe som er særlig viktig i disse tider. 

Medlemskapet i International Planned Parenthood Fe-
deration gir oss mulighet til å følge med på og å del-
ta i globale prosesser. Situasjoner vi ser i andre land i 
dag, med restriksjoner knyttet til seksuelt mangfold 
og kjønnsmangfold, til seksualitetsopplysning, preven-
sjonstilgang og til abort, er viktige arbeidsfelt for IPPF. 
De er også en påminning om at det ikke er så overvettes 
lenge siden vi hadde tilsvarende situasjoner i Norge, og 
viser hvilken viktig arv vi forvalter. 

Vi har fortsatt utfordringer også i vårt eget land. Det er 
for eksempel stigma knyttet til kjønns- og seksualitets-
mangfold i store deler av befolkningen, og særlig i en 
del religiøse miljøer og blant noen etniske grupper. At 
Sex og Politikk arbeider inkluderende er viktig. 

2021 var valgår, der særlig abort var et viktig tema for 
vår organisasjon, og der vi kunne gjøre oss gjeldende. 
Og Sex og Politikk er, sammen med SNU og andre or-
ganisasjoner, vaktbikkje for å se til at myndigheter gjør 
det de har lovet, og å dytte på hva de bør ta fatt i. Det er 
ingen grunn til å slakke farten eller senke kravene. 

Som styreleder gjennom fire år, har det vært en glede 
for meg å se hvordan Sex og Politikk har vokst i bredde 
og dybde. Jeg har en stor beundring for sekretariatet, 
og alt de har fått til, og takknemlig for den fine kontak-
ten vi har hatt og hvordan jeg alltid har blitt tatt imot. 

Siden dette er mitt siste år som styreleder, har jeg vel 
også lov til å komme med et ønske, og det er mer kon-
takt med medlemmene. Tettere dialog med medlem-
mene tror jeg kunne være fruktbart både for organisa-
sjonen og medlemmene. Jeg håper denne årsmeldingen 
kan inspirere til det, og at organisasjonen kan vokse seg 
enda sterkere, og få enda større innflytelse. 

Berit Austveg 
Styreleder i Sex og Politikk
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TIÅRSJUBILEUM FOR UKE 6!
2021 ble et viktig merkeår for Sex og Politikks flaggskip i Norge  
– seksualitetsundervisningsprosjektet «Uke 6» rundet ti år og vi  
har feiret med tidenes største oppslutning!

Med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Utdan-
ningsdirektoratet, og fra 2020 også Sametinget, har Uke 
6 i løpet av disse ti årene vokst til å bli landets mest bruk-
te opplegg for seksualitetsundervisningen. Over halv-
parten av alle norske grunnskoler var registrert i sko-
leåret 2020–2021, en rekord tiårsjubileet verdig! Ni av 
ti av de som har brukt Uke 6 før vil anbefale materiellet 
til en kollega, og i mange skoler er det en selvfølge å ha 
spesielt søkelys på helhetlig seksualitets undervisning i 
årets sjette uke. Dette er litt av en utvikling siden pro-
sjektet startet i 2010-2011, den gang med noen hundre 
undervisere registrert for tilgang til materiellet. I tillegg 
til mile pælen med over 3400 registrerte undervisere, 
klarte vi i 2021 også for første gang å klargjøre materiell 
på både bok mål, nynorsk og samisk samtidig. Det er en 
krevende oppgave med mye koordinering, og noe få an-
dre tilbydere av opplegg for skolene tar seg mål å klare. 

Sex og Politikk feirer 10 år på Arendalsuka! Under 
seminar tittelen «Uke 6- seksualitet i et livsløps-
perspektiv», tok vi et historisk tilbakeblikk og 
snakket om hva undervisere vil ha mer av.

Oppkjøring til jubileumsfeiringen startet allerede ved skole-
start høsten 2020. På Nordpolen skole fikk elever fra 10. trinn 
testet ut ny utgave av Norges mest populære seksualitets-
undervisnings-opplegg med statssekretær Anja Johansen i 
Utdanningsdepartementet (Venstre), VG og Sagene Blad på plass. 
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         ÅRETS KAMPANJEUKE 

Etter ett år med en verdensomspennende pandemi, der 
skoler over hele landet ble preget av nedstenging, sosial 
avstand og smittevern, besluttet Sex og Politikk å rekke 
ut en hånd til undervisere og elever i denne krevende 
situasjonen. Under kampanjeuken 2021 satte vi fokus 
på barn og unges trivsel, og psykiske og seksuelle helse 
under koronapandemien. Trass fortsatte restriksjoner 
og stadige endringer i arrangementsplaner på grunn 
av vedvarende tiltak, gjennomførte vi en vellykket Uke 
6-kampanje for tusenvis av undervisere og elever. Te-
maet #DIGseksualitet – trivsel i pandemien ble satt pris 
på blant lærere og skapte engasjement også i sosiale 
medier. 

I liket med de to foregående årene, utarbeidet Sex og 
Politikk en egen kampanjeside. For å gjøre det så enkelt 
som mulig for underviserne, de som jobber i skolehel-
setjenesten eller skoleledelse å gjennomføre en synlig 
og engasjerende Uke 6-kampanje på sin skole, laget vi 
en kampanjepakke knyttet til tre undertemaer, tilpasset 
de ulike alderstrinnene i skolen. 

1-4. trinn: Nærhet og empati i avstandens tid 
5-7. trinn: Pubertet på vent 
8-10. trinn: Digital seksualitet 

De alderstilpassede undervisningsoppleggene besto av 
utvalgte oppgaver fra Uke 6-materiellet, samt Power-
Point-presentasjoner, lenker til eksterne ressurser og 
quizer. Under emneknaggen #DIGseksualitet publiser-
te vi daglig innhold på sosiale medier. 

Ambassadør for Uke 6-kampanjen 2021 var Elevorga-
nisasjonen, representert ved fire tillitsvalgte elever, fra 
henholdsvis sentralstyret (nasjonalt) og Rogaland, Møre 
og Romsdal og Troms og Finnmark. Fire korte videoer 
ble laget i tett samarbeid med våre ambassadører, med 
politisk budskap og lokal vinkling, som del av den poli-
tiske agendaen for prosjektet. Videoene var med på å 
gi kampanjen unge ansikter og stemmer. Ambassadø-
rene var en viktig del av mediestrategien og det poli-
tiske påvirkningsarbeidet under kampanjeuka, og bidro 
til god nasjonal og lokal pressedekning og opprop om 
seksualitetsundervisning i de respektive fylkeskommu-
nene. Det strategiske valget med å vektlegge kronikker 
og leserinnlegg i samarbeid med SNU og Elevorganisa-
sjonen, samt fronte elevene som ansikt utad, viste seg å 
fungere særdeles godt. Elevorganisasjonen tok også ak-
tiv del under hovedaktivitetene, blant annet digital kick-
off, mini-markering foran Stortinget og digital gruppe-
klem.
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Antall påmeldte skoler til Uke 6 2021
(prosentvis dekning, fordelt på fylker)

Over 50 %

45 – 50 %

40 – 45 %

35 – 40 %

30 – 35 %

25 – 30 %

Under 25 %

REGISTRERTE SKOLER  
TIL UKE 6 

Antall påmeldte skoler til Uke 6 2021

(prosentvis dekning, fordelt på fylker)

Over 50 %

45 – 50 %

40 – 45 %

35 – 40 %

30 – 35 %

25 – 30 %

Under 25 %

Antall påmeldte skoler til Uke 6 2021
(prosentvis dekning, fordelt på fylker)

Over 50 %

45 – 50 %

40 – 45 %

35 – 40 %

30 – 35 %

25 – 30 %

Under 25 %

Over halvparten av alle norske skoler var registrert 
for Uke 6 i 2021!

Det var god geografisk spredning blant skolene som var registrert 
for Uke 6. På topp tre i 2020–2021 finner vi Oslo, med 67 prosent 
deltagelse, deretter Agder, med 62 prosent deltagelse,  
og på tredjeplass finner vi Viken med 56 prosent deltagelse.
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NYTT MATERIELL FOR VGS 
LANSERES! 
Sex og Politikk har lansert et helt nytt materiell for videregående skole, i Uke 6-ånd 
er materiellet døpt «Uke 16: Seksuell helse og livsmestring».

I forbindelse med 
fagfornyelsen i 
2020 var det nød-
vendig å oppda-
tere og utvide vårt 
u n d e r v i s n i n g s -
materiell for vide-
regående skole. 
Materiellets navn 
er inspirert av 
det nye tverrfag-
lige temaet i sko-
len, folkehelse og 
livsmestring. Som 
med ungdoms-
s k o l e m a t e r i e l -
let, er også Uke 

16-materiellet delt opp i temahefter. Uke 16 tar for seg 
temaene sosialisering og normer, seksuelle rettigheter, 
trakassering, digital seksualitet, seksuell kommunika-
sjon, seksuelle overførbare infeksjoner og prevensjon, 
seksuelle overgrep og voldteksmyter, sex vs. porno, og 
hvordan bli en god støttespiller. 

 

Ambassadør for materiellet er aktivist og influenser 
Christina Fraas, også kjent som Kirsebærhagen. Fraas 
har et stort engasjement omkring temaer som respekt, 
kommunikasjon, grenser, kjærlighet og samtykke. Fraas  
publiserte innhold i sine sosiale medier i forbindelse 
med lansering av materiellet, og det genererte både 
følg ere til Sex og Politikk sin Instagram-konto og medie-
oppmerksomhet. 

Antall påmeldte skoler til Uke 6 2021

(prosentvis dekning, fordelt på fylker)

Over 50 %

45 – 50 %

40 – 45 %

35 – 40 %

30 – 35 %

25 – 30 %

Under 25 %

Sex og Politikk dro på turnè og lanserte Uke 16 på både samisk, bokmål og nynorsk. 
Sex og Politikk lanserte det nye materiellet på Samisk videregående skole og 
reindriftsskole i Kautokeino, Samisk videregående skole i Karasjok og på Tana 
videregående skole. Neste stopp på turneen var Fagerlia videregående skole i 
Ålesund, og deretter Ivar Aasen-tunet i Ørsta. Turneens siste stopp var Hartvig 
Nissen videregående skole i Oslo, der åtte skoleklasser fikk besøk av Sex og Politikk.

Christina Fraas, også kjent som 
Kirsebærhagen på sosiale medier, 
var stolt ambassadør for vårt nye 
materiell for videregående.
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Legg til bilde av lanseringene SEX OG POLITIKK PÅ SAMISK
I 2021 har Sex og Politikk endelig lyktes med å lansere vårt materiell til både 
samisk, nynorsk og bokmål.

Siden 2015, da Sex og Politikk ble utfordret av davær-
ende helsesøster i Tana om hvorfor materiellene våre 
ikke er på samisk, har vi jobbet for en likestilling mellom 
offisielle språk og målformer i Norge.

Sex og Politikk har i løpet av året styrket vårt samar-
beid med Sametinget og hatt god dialog med samiske 
myndigheter på alle nivåer. Sametingets utdannings- og 
språkråd Mikkel Eskil Mikkelsen og Kautokeinos vara-
ordfører Isak Ole Hætta deltok begge på lanseringen av 
vårt nye ungdomsskolemateriell, som ble presentert i 
forbindelse med samefolkets nasjonaldag i februar. 
Dessverre måtte dette møtet i siste øyeblikk gjøres di-
gitalt på grunn av pandemien, men innlederne tok det 
sporty og skiftet til digitale plattformer. I oktober ble det 
imidlertid mulighet for fysiske lanseringer da vi lanserte 
vi vårt undervisningsmateriell «Vahkku 16» på samisk.

Sex og Politikk har vært aktive i forhold til skeive samer 
og begynt et arbeid i samarbeid med våre søsterorgani-
sasjoner omkring skeive i urbefolkninger globalt. 
Under Oslo Pride i juni hadde vi en egen bolk om skeiv 
og samisk i vårt program i Pride Park. Dette ble fulgt opp 
med et møte under Arctic Pride i Tromsø hvor vi hadde 
presentasjoner fra våre søskenorganisasjoner i Australia 
og Danmark om arbeidet med og for urbefolkningene i 
disse landene, hvor også samiske akademikere og akti-
vister deltok. Sex og Politikks rådgiver på samiske spørs-
mål og daglige leder deltok på Sâpmi Pride i Utsjok, Fin-
land i august hvor videre diskusjoner fant sted. 

Også i vårt arbeid med eldre og seksuell helse, Uke66, 
har vi et samarbeid med Sametinget, men møter som 
skulle skje i november med Sametingets eldreråd måtte 
utsettes grunnet pandemien. 

Disse og andre aktiviteter har vært muliggjort gjen-
nom en ny stilling som rådgiver samisk som samarbei-
det med Sametinget har skapt. Vår rådgiver har bidratt 
både språklig og kulturelt, ved å framføre dikt og joik på 
flere av våre arrangementer.

ADNO OAHPAHUSSII SEKSUALITEHTA BIRRA 

1.-4. CEAHKKÁI

VAHKKU 6 
VUOĐĐOÁVDNAS

AT

Vuođđoávdnasat 1.-4. ceahkkái       20

BARGOÁRKADUS GALGÁ LEAT  BUORRE DILLI!

2.1 DUS GALGÁ LEAT BUORRE DILLI. INDIVIDUÁLA HÁRJEHUS

DUS GALGÁ LEAT BUORRE DILLI!Goas dus lea buorre: skuvllas, iežat 
olbmáiguin, iežat rupmašiin, iežat bearrašiin, 
go leat okto?

SKUVLLAS 

IEŽAT OLBMÁIGUIN

IEŽAT 
RUPMAŠIIN

IEŽAT 
BEARRAŠIIN 

OKTO
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UKE66.NO  
— Bestemor og fastlegen lærer 
mer om voksen sex 

Nettsiden Uke66.no ble lansert 1. oktober 2020 og er 
et e-læreverktøy for eldre voksne og helsepersonell der 
hovedfokus er bedre seksuell helse for alle over 60 år. 
Nettsiden er en del av det nasjonale prosjektet «Eldre 
og seksuell helse» som finansieres av Helsedirektoratet. 
Alt innhold på siden er gratis og åpent for alle via PC, 
lese brett og mobil. 

Uke66.no inneholder en rekke sexpositive artikler til 
inspirasjon og nytte for voksne eldre, samt fagtekster 
som har som mål å øke kompetansen om temaet blant 
helsepersonell. Tekstene er forsker- og faktabaserte, 
samtidig som de søker å gi gode tips og råd om bedre 
seksuell helse. 

Nettsiden er ment å dekke hele bredden i befolkningen, 
inkludert seksuelle og kulturelle minoriteter. Tekstene 
tar også et oppgjør med flere tabu- og skambelagte 
holdninger, både i samfunnet generelt, men også hos 
blant eldre selv. 

Det er laget en serie egne illustrasjoner til nettsiden 
som fremstiller eldre sin seksualitet på en positiv måte. 
I tillegg til egenprodusert materiale har en rekke fag-
folk bidratt med innhold, samt at det er laget kortfilmer 
som viser intervjuer med eldre og fagfolk om temaet. 

HVA ER «ELDRE OG 
SEKSUELL HELSE»? 

• Et samarbeid mellom Likestillingssenteret, 
Foreningen FRI, KUN Likestillingssenter og Sex 
og Politikk.

• Initiert av Helsedirektoratet i 2020. 
• Formålet er å bedre den seksuelle helsen blant 

den eldre del av befolkningen, samt å bedre 
kommunikasjonen mellom helsepersonell og 
eldre voksne over 60 år. 

• Prosjektet består av e-læringsvektøyet uke66.no 
rettet mot eldre over 60 år og helsepersonell, 
en fagdag rettet mot alle som arbeider med 
eldre, webinarer, en egen filmpakke, samt at 
man i 2020 arrangerte en nasjonal konferanse 
om eldre og seksuell helse. 

Seniorrådgiver Kjersti Augland   presenterer e-læringsverktøyet på      Arendalsuka.

Sex og Politikk med gode samarbeidspartnere  

på den nasjonale konferansen om eldre og  

seksuell helse.
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FEST OG PROTEST! 
Sex og Politikk på Pride i 2021 
SÁPMI PRIDE
Sex og Politikk deltok i den 5. Sápmi Pride som ble  
arrangert i Utsjok i Finland. Vi gikk i pride-tog og deltok 
på forskjellige aktiviteter.

OSLO PRIDE 
I løpet av Pride-måneden i Oslo hadde Sex og Politikk 
stand i Pride Park med masse aktiviteter og besøken-
de. Vi organiserte åtte arrangementer og ett av arran-
gementene tok for seg kjønn- og seksualitetsmangfold 
globalt, hvor blant annet vår søskenorganisasjon fra 
Nord-Makedonia presenterte sin siste rapport om fore-
komsten av vold og trakassering av skeive unge i vide-
regående skoler. 
 
WORLD PRIDE 
Sex og Politikk fortsetter å bidra til den internasjonale 
Pride-bevegelsen, og deltok på den største Pridefestiva-
len i 2021 – WorldPride i København. Sex og Politikk og 
UNFPA arrangerte tre panelsamtaler hvor vi diskuterte 
hvordan vi kan overkomme helsebarrierer som LHBTI-
personer står overfor. 

«TRO OG SEKSUALITET», SKEIVE 
SØRLANDSDAGER OG ROGALAND PÅ SKEIVÅ 
Under alle våre Pride-arrangementer i 2021 har vi sam-
arbeid med Skeiv Verden og Skeivt Kristent Nettverk om 
en arrangementserie om tro og seksualitet. I år har de 
lokale Fri-foreningene også deltatt som arrangører og 
med innledere. Målet har vært å kunne ha en diskusjon 
med innestemme om noe som for mange er konfliktfylt 
og vanskelig. Samtalene ledet til sterke fortellinger fra sa-
len, både latter og tårer, og vi har fått svært gode tilbake-
meldinger fra disse arrangementene.

ARCTIC PRIDE 
Årets Arctic Pride var vår store stolthet. Vi samarbeidet 
med Tromsø kommune, flere organisasjoner og Arctic 
Pride. Ansatte fra alle teams i Sex og Politikk deltok, og 
vi fikk belyst bredden av temaene vi arbeider med i vår 
organisasjon gjennom fem forskjellige arrangementer. 
 
Sex og Politikk hadde Tromsø-premiere på filmen 
«Kunsten å være syndig» på Verdensteatret etterfulgt 
av en samtale med hovedrolleinnehaver Ahmed Umar 
og daglig leder i Sex og Politikk. Vi arrangerte også tema-
møte med flere av våre internasjonale søskenorganisa-
sjoner i IPPF om urfolks seksuelle helse og rettigheter. 
Vi presenterte også vårt nye e-læringsverktøy «Uke66», 
og hadde panelsamtale om seksualitetsundervisning i 
samarbeid med Medisinernes seksualopplysning (MSO) 
og mobbeombudet i Troms og Finnmark vest. Et hygge-
lig resultat av panelsamtalen var at Lenning lovte at han 
ville inkludere seksualitetsundervisning og Sex og Poli-
tikks «Uke 6» i sin neste årsrapport.
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SEX OG POLITIKK STYRKER 
ARBEIDET FOR KJØNNS- OG 
SEKSUALITETSMANGFOLD  
I IPPF 
I 2021 fikk Sex og Politikk støtte til å fortsette arbeidet med å lede IPPFs senter for 
kjønns- og seksualitetsmangfold (SGD Centre), med mål om å styrke føderasjonens 
arbeid på dette feltet.

HVA ER SGD CENTRE? 
• Sex og Politikk har ledet IPPFs senter for 

kjønns- og seksualitetsmangfold siden 2018. 
• Målet for SGD Centre er å institusjonalisere 

inkludering av kjønns- og seksualitetsmangfold 
innenfor IPPF. 

• Senterets styringskomité består av 
representanter fra IPPFs hovedkontor og seks 
regions kontorer. 

• IPPFs medlemsorganisasjoner i Botswana, 
India, Indonesia, Kambodsja, Malawi, Marokko, 
Nord-Makedonia, Romania, Sri Lanka, Tobago, 
Trinidad, Tunisia er del av prosjektet. 

Sentralt for SGD-senterets arbeid i 2021 var særlig or-
ganisering av to rundbordsamtaler i forbindelse med 
IPPFs strategiprosess, med mål om å sikre at kjønns- og 
seksualitetsmangfold blir inkludert i IPPFs strategi for 
kommende periode 2023–2028. Rundbordsamtalene 
hadde over 50 deltakere fra forskjellige deler av verden. 
På agendaen stod kjønns- og seksualitetsmangfold i 
seksualitetsundervisning, opplæring av arbeidsgivere i 
kjønns- og seksualitetsmangfold, og tilgang til helsetje-
nester til LHBTI-personer. 
 
Sex og Politikks engasjerer seg for skeives rettigheter in-
ternasjonalt på mange fronter. Eksempelvis også gjen-
nom vår uttalelse om avkriminaliseringa av likekjønne-
de forhold i Angola. 

I forbindelsen med Human Filmfestival, samt visning av filmen «Kunsten å være Syndig», arrangerte 
Sex og Politikk sammen med Human Filmfestival og Human Rights Watch en panelsamtale søndag 7. 
mars om skeives rettigheter i Sudan. Tittelen på arrangementet var «The new Sudan – A revolution 
for all?». Dette var første gang aktivister fra sudanske LHBTI-organisasjoner deltok i en offentlig 
panelsamtale. Paneldeltakerne snakket åpent om egne erfaringer, viktigheten av lokale skeive 
rollemodeller, samt forventinger til revolusjonen og hvilke utfordringer som vedvarer.
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«KUNSTEN Å VÆRE SYNDIG»  
ER PRISVINNER 
Filmen «Kunsten å være syndig» vant prisen for «Best feature award» på the LGBTQ+ 
Los Angeles Film festival 2021! Den ble vist digitalt og fysisk i Los Angeles 29.juli. 

«Kunsten å være syndig» handler om Ahmed Umar som 
kom til Norge som politisk flyktning i 2008, og stod frem 
som den første åpne homofile i Sudan i 2015. I Sudan 
er det straffbart for menn å ha sex med menn, den gan-
gen til og med dødsstraff. Sammen med regissør og 
Sex og Politikk-ansatt, Ibrahim, reiser Ahmed hjem til 
Sudan i håp om å bli gjenforent med sin egen familie. I 
filmen utforsker de to grensene for identitet og hvilken 
rett man har til å være seg selv. Vil Ahmed bli tatt imot 
av sin mor, og vil Sudan endre loven om dødsstraff for 
homofile? 

Sudan fjernet sommeren 2020 dødsstraffen, men har 
beholdt strenge straffer. Filmen er laget av Ibrahim 
Mursal, med støtte fra Sex og Politikk og Skagerak Film 
AS.

Filmen ble vist ved flere anledninger i 2021. I februar 
ble den, i samarbeid med Den kulturelle skolesekken, 
vist på ni skoler til over 1300 elever. I mars deltok den 
på Human internasjonal filmfestival i konkurranse for 
beste norske dokumentar. I mai ble den vist på en spe-
sialvisning på Said Business School ved Oxford Univer-
sity, før den deltok på Oslo Pride i juni og på Elverum sin 
første Pride-markering i august. I september ble filmen 
invitert av Kunstnernes Hus for en spesialvisning, hvor 
en ekstra visning ble arrangert etter at billettene ble ut-
solgt på samme dag. 

Filmen ble invitert igjen til Bergen Internasjonal Film 
Festivals skoleprogram, hvor den ble vist til over 1200 
elever. Filmen deltok også på Arctic Pride i oktober og 
har blitt invitert til visning ved flere videregående skoler 
i landet. 
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SEX OG POLITIKK I VERDEN
NYTT SAMARBEID MED IPPF 
SLOVAKIA OG ROMANIA 
Sex og Politikk har gjennom his-
torien hatt EØS-støttede prosjekt-
samarbeid med våre europeis-
ke søsterorganisasjoner, primært 
IPPF-Kypros. Flere samarbeidssøk-
nader har de siste årene blitt sendt 
til respektive støtteordninger un-
der paraplyen Active Citizens Fund, 
og i 2021 ble tre av disse innvilget. 
 
Societatea de Educatie 
Contraceptiva si Sexuala (SECS)  
– IPPF Romania 
Sammen med vår rumenske søster-
organisasjon SECS har vi to prosjek-
ter på gang. Prosjektet «Together We 
Overcome Gender-based Violence» 
dreier seg om preventivt arbeid mot 
kjønnsbasert vold, og Sex og Politikk 
vil blant annet bidra i utarbeidelse av 
undervisningsmaler og eksempler til 
etterfølgelse og inspirasjon fra feltet 
i Norge og internasjonalt. SECS kom 
godt i gang med utredningsarbeidet 
i Romania i 2021, mens Sex og Poli-
tikks innsats primært vil være i 2022. 

På tampen av 2021 ble det også 
klart at SECS fikk støtte til samar-
beidsprosjektet «S.O.S. CES – Re-
spect for the Rights of Children and 
Young People with Special Educatio-
nal Needs», som dreier seg om til-
rettelegging av undervisning i sek-
suell helse for barn og unge med 
spesielle læringsbehov. Også her 
vil Sex og Politikk komme inn med 
bidrag til undervisningsmateriell og 
manualer, samt dele relevant erfa-
ring med tematikken fra Norge. 

Spoločnosť pre plánované 
rodičovstvo (Slovak Family Plan-
ning Association) - IPPF Slovakia 
Vår slovakiske søsterorganisa-
sjon Spoločnosť pre plánované 
rodičovstvo fikk også innvilget vår 
felles søknad i 2021, denne med 
tittelen 34all (Three For All) - «Three 

Substantial Messages on CSE and 
SRHR for Each Target Group». Pro-
sjektet kom i gang med en åpnings-
konferanse og utredningsarbeid 
høst og vinter 2021. Erfaringer og 
innspill til pådriverrollen for helhet-
lig seksualitetsundervisning er det 
viktigste bidraget fra Sex og Politikk 
til dette prosjektet, og et prosjekt-
besøk fra IPPF-Slovakia til Norge 
planlegges juni 2022. 

NORDISKE 
PARLAMENTARIKERE MED 
OPPFORDRING TIL BIDEN 
Nordiske parlamentarikere gikk 
sammen om en videohilsen til USAs 
president Joe Biden og visepresident 
Kamala Harris i anledningen deres 
innsettelse i januar 2021. Kari Elisa-
beth Kaski (SV) var blant dem som ba 
om at den nye amerikanske regjerin-
gen må sette seksuell og reproduk-
tiv helse og rettigheter i fokus – og 
at Global Gag Rule fjernes for godt! 
 
SEX OG POLITIKK I 
DELEGASJONEN TIL FNS 
BEFOLKNINGSKOMMISJON 
I 2021 har daglig leder i Sex og Po-
litikk igjen vært del av Norges de-
legasjon til FNs befolkningskom-
misjonen (CPD). Dette er det FN 
organet som diskuterer seksuell 
og reproduktiv helse og rettigheter 
(SRHR), med utgangspunt i hand-
lingsplanen for befolkning og utvik-
ling vedtatt i Kairo i 1994. Spesielt 
etter at Trump ble valgt til presi-
dent i USA har det vært vanskelig 
å oppnå enighet her. Denne kon-
feransen endte med enighet om et 
sluttdokument, som skapte en viss 
optimisme og håp om at de vanske-
lige årene er over. 
 

INTERNASJONALT 
NETTVERKSSAMARBEID 
FOR SRHR 
Sex og Politikk fortsetter arbeidet 
som koordinator for det interna-
sjonale sivilsamfunnsnettverket for 
SRHR. I kjernegruppa sitter FOKUS, 
Redd Barna og Plan Norge. Nettver-
ket har gjennom året skrevet felles 
innspill i anledning statsbudsjett og 
norske forpliktelser til Generation 
Equality Forum, og avholdt møter 
med Utenriksdepartementet og 
Norad. 
 
SEX OG POLITIKK MED NYE 
SRHR-FORPLIKTELSER 
I juni 2021 ble markeringen av 
25års-jubileet for Beijing-plattfor-
men arrangert (ett år forsinket på 
grunn av koronapandemien) - Ge-
neration Equality Forum. Både Norge 
og Sex og Politikk forpliktet seg til en 
ny handlingskoalisjon for SRHR og 
kroppslig autonomi. Sex og Politikk 
forpliktet seg blant annet til å arbei-
de for at andelen norske skoler som 
benytter seg av vårt seksualitetsun-
dervisningmateriell skal øke. 

SEX OG POLITIKK 
KOORDINERER 
EVALUERING AV NORGES 
LIKESTILLINGSINNSATS 
Under High Level Political Forum i juli 
2021 rapportere Norge igjen på sin 
status i arbeidet for oppnåelse av 
FNs bærkraftsmål – Voluntary natio-
nal review (VNR). I denne rapporten 
ble Sex og Politikks undervisnings-
materiell om bærekraftsmålene re-
latert til seksuelle rettigheter truk-
ket fram som en «best practice». Sex 
og Politikk koordinerte skyggerap-
porten på bærekraftsmål 5 likestil-
ling på vegne av 19 norske organi-
sasjoner. Norges likestillingsinnsats 
ble vurdert til «stillestående». 
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SEX OG POLITIKK I 
SOLIDARITET MED 
POLSKE KVINNER
Sex og Politikk markerte i felles-
skap med medlemsorganisasjone-
ne Amathea, Kvinnefronten og Sex 
og samfunn den internasjonale da-
gen for trygg abort 28. september 
på Uhørt i Oslo. Hedersgjesten var 
Marta Lempart, som leder organi-
sasjonen Polish Women Strike og 
står bak den massive mobiliserin-
gen og demonstrasjonene i Polen 
etter vedtaket av den polske høyes-
terettsdommen som sterkt reduse-
rer gravides rett til abort. 
 
I oktober var daglig leder i Sex og 
Politikk i Warszawa sammen med 
politikere og andre organisasjo-
ner fra hele Europa for å marke-
re motstand mot utviklingen som 
skjer i Polen. Polske aktivister og 
politikere forklarte konsekvensene 
av loven og oppfordret Europa, og 
spesielt EU, til å fortsette sine øko-
nomiske sanksjoner mot Polen, 
men samtidig samarbeide med de 
som kjemper for menneskerettig-
heter i landet. 

Sex og Politikk foran Stortinget med stats-
sekretær Bjørg Sandkjær, IPPF-direktør Alvaro 
Bermejo og EPF-direktør Neil Datta.

Sex og Politikk markerte den 
internasjonale dagen for trygg 
abort den 28. September på 
Uhørt i Oslo med hedersgjest 
Marta Lempart.

UTVIKLINGS MINSTER 
TVINNEREIM LOVER 
SRHR-LØFT 
I november 2021 markerte Sex og 
Politikk at det var gått to år siden 
Nairobi Summit med å produsere en 
egen rapport hvor vi kartla Norges 
bevilgninger til SRHR for perioden 
2018-2020, samt hvordan Norge lig-
ger an med å nå forpliktelsene som 
ble inngått i 2019. 

Rapporten «Statusrapport to år et-
ter Nairobi Summit: Norges forplik-
telser til SRHR». ble lansert under 
arrangementet «Seksuelle rettig-
heter og norsk bistand – hva har 
Norge forpliktet seg til?» på Stor-
tinget 11. november. Den nye utvi-
klingsministeren Anne Beathe Tvin-
nereim (Sp) åpnet arrangementet 
med et innlegg om den nye regje-
ringens SRHR-innsats, og bekreftet 
at regjeringen ville følge opp for-
pliktelsene inngått i Nairobi i 2019.

Innledningen ble fulgt opp med 
en panelsamtale om internasjona-
le utfordringer for SRHR. I panelet 
satt utviklingsminister Anne Beathe 

Tvinnereim (Sp), leder av utenriks-
komiteen Ine Eriksen Søreide (H), 
generalsekretær i European Parlia-
mentary Forum for Sexual and Re-
productive Rights (EPF) Neil Datta, 
og Direktør i International Planned 
Parenthood Federation (IPPF) Alva-
ro Bermejo.

SEX OG POLITIKK VALGT 
SOM KOORDINATOR FOR 
BISTANDS SAMARBEIDET 
BLANT IPPFS MEDLEMS-
ORGANISASJONER
Ni av medlemsorganisasjonene i 
IPPF driver eget bistandsarbeid. 
I november 2021 møttes disse i 
Tromsø for sitt årlige treff, tema var 
utfordringene for SRHR i bistanden 
under og etter pandemien. Møtet 
hadde også et spesielt fokus på  
arbeid med urbefolkninger. Dag-
lig leder i Sex og Politikk ble valgt 
som ny koordinator for samarbei-
det, med Rutgers (IPPF Nederland) 
som sekretær.
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VALGÅRET 2021 

2021 har vært et spennende valgår. Sex og Poltikk har spilt inn til 
partiprogrammene, regjeringsplattformen og statsbudsjettet.

HVILKET PARTI ER BEST PÅ 
SEX OG POLITIKK? 
I forkant av Stortingsvalget analyserte Sex og Politikk 
partienes valgprogram og vurderte hvordan partiene 
prioriterer seksualitetsundervisning, abort, og kjønns- 
og seksualitetsmangfold i sin nasjonale og internasjona-
le politikk. MDG, Rødt, Venstre og SV fikk toppkarakter! 
 
Under Arendalsuka inviterte Sex og Politikk til «vitne-
målsutdeling», Sigrid Heiberg fra MDG tok imot diplom 
og toppkarakter 6-, og ble kåret til klassens beste. 

HÅP FOR UTVIDELSER I 
ABORTLOVENS BESTEMMELSER 
Både Rødt, SV, Arbeiderpartiet og Venstre vedtok utvi-
delser i retten til selvbestemt abort på sine landsmø-
ter våren 2021. Sex og Politikk har i løpet av 2020 og 
2021 spilt inn forslag til endring av abortloven til alle 
partienes partiprogramprosesser. På Arendalsuka, au-
gust 2021, deltok også Sex og Politikks styreleder i «Den 
store abortdebatten» og argumenterte for utvidelse for 
selvbestemt abort. 
 
Sex og Politikk er glade for at det i Hurdalsplattformen 
står at regjeringen vil «Nedsette et utvalg som skal se 
på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner 
som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. 
Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget 
for sine standpunkter om abortloven». 
 
På den internasjonale dagen for trygg abort, 28. septem-
ber, inviterte Sex og Politikk også til panelsamtale med 
representanter fra SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, 
med mål om å få en bedre forståelse for hva partiene 
har vedtatt om abortloven i sine partiprogrammer og 
hva vi kan forvente i abortpolitikken i den kommende 
stortingsperioden. 

Sex og Politikk gratulerer den  
nye regjeringen på Slottsplassen.

Sigrid Heiberg fra MdG mottar 
toppkarakter i sex og politikk.
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GJENNOMSLAG FOR SEKSUELLE 
RETTIGHETER I UTVIKLINGSPOLITIKKEN 
Sex og Politikk har i perioden sendt innspill til partipro-
grammene, regjeringsplattformen, statsbudsjett og øn-
sket nye ministre velkommen med velkomstbrev og en 
hyggelig hilsen. 
 
Det var gledelig at det i regjeringsplattformen står at 
regjeringen vil «forsterke norsk innsats, etablere nye 
allianser og øke støtten til familieplanlegging, preven-
sjon og trygge aborter», «bekjempe forfølgelse og dis-
kriminering av mennesker basert på seksuell legning» 
og «støtte opp om internasjonale tiltak for å bekjempe 
kjønnsbasert vold». 
 
Støre-regjeringens budsjettforslag november 2021 
foreslår også å styrke innsatsen til seksualitetsunder-
visning i bistandsarbeidet med en økning på 50 millio-
ner kroner. 
 

MAREN GRØTHE (SP) VALGT TIL NY LEDER 
AV STORTINGETS SRHR-NETTVERK 
Årsmøtet i Stortingets nettverk for seksuell og repro-
duktiv helse og rettigheter ble avholdt på Stortinget 
den 11.november 2021. Avtroppende leder Heidi Nord-
by Lunde (H) og nestleder Kari Elisabeth Kaski (SV) ori-
enterte om arbeidet som hadde blitt gjennomført i den 
foregående perioden, og ble takket av for sin innsats for 
nettverket. Årsmøtet hadde besøk av generalsekretæ-
ren i nettverkets europeiske paraplyorganisasjon Euro-
pean Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive 
Rights (EPF) Neil  Datta som informerte nettverket om 
arbeidet som gjøres i de europeiske stortingsnettverke-
ne, og om situasjonen for SRHR i Europa.

Maren Grøthe (Sp) ble valgt som ny leder av Stortings-
nettverket for den kommende perioden, og Sandra Bru-
flot (H) som ny nestleder. Ved utgangen av 2021 hadde 
nettverket 30 stortingsrepresentanter som medlemmer. 
Alle ni stortingspartier var representert i nettverket. 

Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Senterpartiet, 
Venstre og KrF deltok på årsmøtet til 
Stortingets SRHR-nettverk.

Senterpartipolitiker 
Maren Grøthe er ny 
leder av Stortingets 
SRHR-nettverk.
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       Oppstartsmøte for  

SNU Ålesund. 

SEKSUALPOLITISK NETTVERK 
FOR UNGDOM I VEKST! 
I 2021 har det vært stor aktivitet og medlemsvekst i Sex og Politikks ungdoms-
organisasjon SNU. Tre nye lokallag har blitt opprettet i Rogaland, Ålesund og 
Vestfold og Telemark. SNU har også hatt en markant økning i antall følgere  
på sosiale medier, blant annet en økning på 1700 følgere på Instagram som  
en følge av kampanjen #Herligsex. 

SNU og samtykkealliansen får en av hoved-parolene under 8. mars-markeringen i Oslo: «Ja til samtykkelov – all sex skal være frivillig!». 

SNU var aktive under Oslo Pride, og inviterte til to 
panelsamtaler, konkurranser og quiz. 

Aktivist, ja visst! Aktivistskolering med flere deltakere. 

SNU deltok på Arendalsuka, hvor de var en del av  

Sex og Politikks arrangement om Uke 6 og Uke 16. 
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GJENNOMSLAG FOR 
SAMTYKKEALLIANSEN! 
SNU var som eneste ungdomsorganisasjon og 
sammen med Amnesty, Dixi Ressurssenter, Juridisk 
Rådgivning for kvinner (JURK), Krisesentersekretaria-
tet og Norske kvinners Sanitetsforening (NKS) initia-
tivtakere til Samtykkealliansen - et nettverk av organi-
sasjoner som krever at Norges straffelov endres slik 
at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er 
voldtekt. 

Samtykkealliansen har gjennom 2021 jobbet tett 
sammen, hatt møter med politikere før stortingsval-
get, skrevet kronikker og vært en tydelig aktør for en 
norsk samtykkelov. Det er også opprettet en nettside 
med god informasjon, måter å engasjere seg på og 
ofte stilte spørsmål. I forbindelse med markering av 
kvinnedagen hadde samtykkealliansen en av hoved-
parolene i 8.mars-markeringen i Oslo. I mai leverte 
samtykkealliansen 36.364 underskrifter for en norsk 
samtykkelov til statssekretær Hilde Barstad i Justis- og 
beredskapsdepartementet. 

I den nye regjeringsplattformen sier regjeringen at de 
skal legge frem et lovforslag som gjenspeiler at seksu-
ell omgang uten samtykke er forbudt og definert som 
voldtekt. Dette er en stor seier for SNU, som aktivt har 
jobbet for en norsk samtykkelov siden 2019, samtyk-
kealliansen og alle som har vært med på å spre bud-
skapet om viktigheten rundt en samtykkelov. 

#Herligsex, en kampanje med mål om å styrke bevissthet 
rundt hva samtykkende og gjensidig sex. Kampanjen hadde 
stor suksess. 

SNU I AKTIVITET
•   SNU på Uke 6! SNU arrangerer Norges største og 

første digitale gruppeklem. 
•   SNU og Inkluderende feminisme-initiativet 

arrangerer digital panelsamtale 8. mars: «Hva er 
fremtidens feminisme?» 

•   Oppstartsmøte for SNU Rogaland 
•   Digitalt årsmøte. Rebecca Nielsen Wångström velges 

inn som ny leder, og vi takker av Sol Stenslie.
•   Uke 6 på Stortinget! 
•   SNU på NytFestivalen. Deltok på to panelsamtaler: 

«Kink og BDSM» og «Ungdom, skole og seksualitet». 
•   Quiz på Arctic Pride. 
•   Globaliseringskonferansen. Ansvarlige for 

ungdomsprogrammet og holdt foredrag om normer 
og seksuell trakassering og en Sexpert-quiz. 

•   Unge underliv: Et kunnskapshull? panelsamtale om 
unge og underlivssykdomer. 

•   Oppstartsmøte for SNU Vestfold og Telemark 
•   SNU og samtykkealliansen inviterte til digital samtale 

om samtykkeloven.

SNU arrangerte sexpert-quiz på Arctic Pride med  

spørsmål som gledet, overrasket og informerte.
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SEX OG POLITIKK I AKTIVITET 

Webinar: Seksualitet, migrasjonserfaringer og alder 

Webinar: Out of date? Å treffe andre i eldre alder 

Panelsamtale: The New Sudan – A Revolution for All? 

Webinar: Seksualitet og møter med eldreomsorg 

Webinar: Seksualitet, kropp og 

funksjonsforutsetninger i eldre alder 

Medlemsmøte om pedofili

Seminar på Generation Equality Forum

Oslo Pride
Panelsamtale om kjønn- og seksualitetsmangfold

 i et internasjonalt perspektiv

Panelsamtale: Trenger vi samtykkelov?

Filmvisning: «Kunsten å være syndig»

Vi snakker om internasjonal solidaritet

Vi snakker om aldring og seksualitet

– i et skeivt perspektiv

Vi snakker om ungdom

Vi snakker om å være skeiv og samisk

Vi snakker om eldre og seksuell helse

Tidslinje
Digital lansering:
Seksualitetsundervisning på samisk!Uke 6-kampanjen

Uke 6 Kick-off 2021!

Norges største digitale gruppeklem! 

Sex og Politikk i aktivitet
5. februar

8. februar

12. februar

17. februar

3. mars

7. mars

24. mars

21. april

22. april

17. juni

19. juni

20. juni

21. juni

23. juni

23. juni

24. juni

25. juni

26. juni
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Arendalsuka: Uke 66 – Seksualitet i et livsløpsperspektiv 

Arendalsuka: Uke 16 – Seksualitet i et livsløpsperspektiv 

Arendalsuka: Uke 6 – Seksualitet i et livsløpsperspektiv 

Arendalsuka: Seksualitet i valgkampen – Hvilket parti er best? 

Skeive Sørlandsdager: Å høre til som skeiv og troende 

Rogaland Pride: Å høre til som skeiv og troende 

Panelsamtale om abort i Norge og Polen 

Uke 6 på Stortinget 

Lansering av Uke66.no 
Presentasjon av «Eldre og seksuell helse» på Island (NACS2021)

Digitale fagdager for ledere: Eldre og seksuell helse 

Digitale fagdager: Eldre og seksuell helse 
Uke 16 lansering

Lansering av Uke 16 i Kautokeino

Lansering av Uke 16 i Karasjok

Lansering av Uke 16 i Tana

Lansering av Veke 16 i Ørsta

Lansering av Uke 16 på Hartvig Nissen

Rapportlansering og arrangement

– To år etter Nairobi Summit

Nasjonal konferanse: Eldre og seksuell helse 

Fagdag: Bedre seksuell helse for alle over 60 

Arctic Pride
Filmvisning: «Kunsten å være syndig» 

En samtale om tro og seksualitet med innestemme. 

Presentasjon av uke66.no 

Panelsamtale: Hvorfor er seksualitetsundervisning så viktig? 

QUIZ: Så du tror du er sexpert? 

17. august

18. august

27. oktober

19. august

19. august

19. august

19. august

26. august

1. september

28. september

30. september

1. oktober

1.–3. oktober

13. oktober

26. oktober

27. oktober

28. oktober

3. november

8. 9. 12. november

29. oktober

11. november

15. november

16. november

18. november

18. november

19. november

26. november

29. november

13. november

Webinar på World Pride 2021

Human Rights Conference

Filmvisning: «Kunsten å være syndig» + Afterparty på Vika kino

Arendalsuka
Arendalsuka: Den store utviklingsdebatten 2021

Nytfestivalen: Sex etter 60
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ORGANISASJONEN  
SEX OG POLITIKK 

ORGANISASJONEN 
I 2017 hadde Sex og Politikk for første gang hatt et to-
sifret antall ansatte. I 2018 og 2019 konsoliderte vi den 
sterke veksten ved å opprettholde antall ansatte i se-
kretariatet. I «koronaårene» 2020 og 2021 har Sex og 
Politikk økt antall ansatte til 15 og satt ny ansatt-rekord. 
Sex og Politikks sekretariat har møtt de forskjellige re-
striksjonene og den stadig skiftende hverdagen med 
fleksibilitet, og har sikret gode resultater og måloppnå-
else. 
 
MEDLEMMER 
I 2020 hadde Sex og Politikk sin største økning i med-
lemmer med nesten 50 prosent i antall medlemmer 
sammenlignet med 2019. Ved årets slutt i 2021 hadde 
Sex og Politikk 333 enkeltmedlemmer og 17 medlems-
organisasjoner, en økning med en knapp 10 prosent i 
antall enkeltmedlemmer sammenlignet med 2020. På 
styremøtet i november ble det vedtatt å danne et orga-
nisasjonsutvalg med mål om å øke medlemsveksten og 
hva Sex og Politikk kan tilby medlemmene. 

SEX OG POLITIKK I MEDIA 
I 2021 har pressedekningen i tradisjonelle medier nådd 
nye høyder. Med en effektiv mediestrategi for Uke 6 i 
2021 og NTB-abonnement har Sex og Politikk vært langt 
mer synlig i tradisjonelle medier over hele landet. 

I slutten av mai besluttet Sex og Politikk å innlede et sam-
arbeid med NTB (Norsk telegrambyrå), og opprettet en 
egen presseside med mulighet til å sende ut pressemel-
dinger og andre tekster til de aller fleste norske redaksjo-
ner. Verktøyet er blitt brukt både av eldreprosjektet og 
internasjonal avdeling, men kanskje mest av CSE-teamet. 
Tjenesten har fungert som en bevisstgjøring av at Sex og 
Politikk er aktive og aktuelle, ikke minst i forbindelse med 
statsbudsjett og ny regjeringsplattform. 

Vi bidro også med flere kronikker til Bistandsaktuelts 
spalte Utsyn, publiserte kronikker i flere riksdekkende 
aviser, blant annet Aftenposten og Dagbladet, samt 
samarbeidet med Uke 6 ambassadør Elevorganisasjo-
nen som bidro til at vi nådde flere lokalaviser. Våre ar-
rangementer og kampanjer ble dekket av både riksdek-
kende og lokale medier. En oversikt over presseoppslag 
i 2021 finnes på vår hjemmeside. 
 
SEX OG POLITIKK I SOSIALE MEDIER 
Vi fortsetter å gjøre en god jobb i våre digitale kanaler. 
Antall følgere på vår Facebook-side økte med 6,5 pro-
sent til 2 894, og våre følgere på Twitter-kontoen holdt 
seg stabilt med en liten økning. Vi hadde størst vekst på 
vår Instagram-profil igjen i år med en økning på 37 pro-
sent til 2053 følgere, og nådde milepælen på over 2000 
følgere i desember. 
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HVEM ER INVOLVERT I SEX OG POLITIKK 

STYRET 2020/2021
Berit Austveg, leder
Solveig Hokstad, nestleder
Aileen Bjørnstad (LUNAR)
Cathrine Linn Kristiansen 
(Kvinnefronten)
Joar Svanemyr
Marthe Pedersen (PION)
Tiril Thérese Stenhammer (SNU)
Nina S. Krizan (ansattes 
representant)
Hildegunn Bomnes (vara)
Line Viktoria Fineide (vara)
Thea-Caroline Zwahlen (vara SNU)
Linda Haugland (vara ansattes 
representant)
Johannes Rindal (observatør som 
medlem av Europastyret i IPPF). 

STYRET 2021/2022
Berit Austveg, leder
Stephen Nadir Jørstad, nestleder
Aileen Bjørnstad (LUNAR)
Hildegunn Bromnes
Jon Lomøy
Felix Volpe
Thea-Caroline Zwahlen (SNU)
Ella De Figueiredo Lykke (ansattes 
representant)
Julie Karima Berg (vara)
Tora Toreng (vara)
Malin Westermann (vara SNU)
Kristine Bjartnes (vara ansattes 
representant)

SEX OG POLITIKKS 
VALGKOMITÉ 2020/2021
Sol Stensli, leder
Christian Lomsdalen
Åshild Tong-Hasnes 

SEX OG POLITIKKS 
VALGKOMITÉ 2021/2022
Johannes Rindal, leder
Cathrine Linn Kristiansen 
(Kvinnefronten)
Christian Lomsdalen (lektor)
Sol Stensli (Skeiv Ungdom) 

SEX OG POLITIKKS
REFERANSEGRUPPE
FOR UKE 16
Amalie Krosvik (JURK)
Bodil Houg, senere Hilde Enger 
Arntzen (Mobbeombud i Viken)
Christian Lomsdalen (Lektor)
Eline Sørhaug (JURK)
Ingrid Thunem (Unge 
funksjonshemmede)
Iril Myrhaug Gjørg 
(Pedagogstudentene)
Lars Bjørnar Nøstan Knutsen 
(Noereh)
Leo Møystad (Skeiv Ungdom)
Mia Fagereng (JURK)
Ronja Larsen (Elevorganisasjonen)
 
SEX OG POLITIKKS
REFERANSEGRUPPE
FOR UKE66
Anbjørg Ohnstad (OsloMet)
Bente Træen (UiO)
Berit Johanne Kapelrud (Eldrerådet  
i Trondheim)
Bjørg Karin Bjåland Buttedahl 
(Pensjonistforbundet)
Dag Utnes (FFO/
Prostatakreftforeningen)
Esben Esther Pirelli Benestad (UiA)
Fakhra Salimi (MIRA-senteret)
Hilde Lunde (OsloMet)
Kari Midtbø Kristiansen (Aldring og 
helse)
Katrine Pedersen 
(Sykepleierforbundet)
Khansa Ali (MIRA-senteret)
Kiana Kasiri (Norsk Forening for 
Allmennmedisin)
Marion Arntzen (Stensveen 
ressurssenter)
Ragnhild Spilker (Fhi)
Tone Krüger (USHT Nordland)
Wenche Malmedal (NTNU)
 
CSE-UTVALGET 2021
Christian Lomsdalen
Felix Volpe
Hildegunn Bromnes
Julie Karima Berg
Solveig Hokstad
 

INTERNASJONALT
UTVALG 2021
Berit Austveg
Emilie Nordstrøm
Joar Svanemyr
Johannes Rindal
Jon Lomøy
Kristine Bjartnes
Ragnhild Nordvik
Thea-Caroline Zwahlen
Tor-Hugne Olsen
Tora Toreng
 
ORGANISASJONSUTVALG 2021
Ellen Marie Hansen
Felix Volpe
Jon Lomøy
Thea-Caroline Zwahlen (SNU)
Tiril Therese Stenhammer
Tora Toreng
Tore Aasheim
 
ANSATTE 2021 (PER DES 2021)
Daglig leder: Tor-Hugne Olsen
Seniorrådgiver SRHR internasjonalt: 
Kristine Bjartnes
Seniorrådgiver SRHR internasjonalt: 
Kjersti Augland (i permisjon)
Seniorrådgiver seksualitets-
undervisning: Ellen Marie Hansen
Seniorrådgiver seksualitets-
undervisning: Vilde Graff Senje
Seniorrådgiver SKKK: Antonio 
Mihajlov
Seniorrådgiver eldre og seksuelle 
helse: Tore Aasheim
Rådgiver kommunikasjon og 
administrasjon: Tiril Therese 
Stenhammer
Rådgiver SRHR internasjonalt: 
Emilie Nordstrøm
Rådgiver film: Ibrahim Mursal
Rådgiver seksuell helse samisk: 
Sollaug Sola Sárgon
Prosjektkoordinator seksualitets-
undervisning: Ella De Figueiredo 
Lykke
Prosjektmedarbeider seksualitets-
undervisning: Adele Straumsnes
Ungdomskoordinator: Rebecca 
Nielsen Wångström
IKT-konsulent: Eduard Petrac
Studentpraktikant: Walabe Iyaawa 
Dimiti
Illustratør: Polina Vorobeva
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Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo
Post@sexogpolitikk.no
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