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Hun bestemmer - Family Planning Summit 2017 
Den 11. juli markeres halvgått løp til målsetningen under FP2020 skal være nådd, 120 millioner flere 
kvinner får tilgang til moderne prevensjonsmidler. FP2020 er et globalt initiativ som viser styrken i et 
bredt samarbeid mellom ulike samfunnsaktører. Myndigheter, sivilsamfunn, multilaterale 
organisasjoner, donorer, privat sektor og forskere står sammen for å realisere grunnleggende 
rettigheter for kvinner og jenter – at hun skal kunne bestemme om, når og hvor mange barn hun vil 
ha. Dette er også en sentral del av bærekraftsmål 3 og 5, og en viktig forutsetning for å «leave no-one 
behind». Investeringer i prevensjonsmidler og tilgang til trygg abort redder liv. Hver dag dør mer enn 
800 kvinner og jenter på grunn av svangerskapsrelaterte komplikasjoner. Komplikasjoner som kunne 
ha vært unngått. Internasjonalt er dette den nest største dødsårsaken for jenter mellom 15 og 19 år.  
 
Vi vet at dette er et viktig område for deg og vi håper at du vil bruke markeringen i London til å 
fornye engasjementet fra Norge og oppfordre alle deltagerne til å fortsette med økt styrke.   
 
Ved starten i 2012 forpliktet Norge seg til å bidra med 150 millioner nok årlig for å styrke tilgangen til 
prevensjonsmidler for kvinner internasjonalt. En rekke donorer forpliktet seg til økonomisk støtte og 
69 fokusland satt konkrete målsetninger om å øke tilgangen til prevensjonsmidler. Statusrapporten 
fra 2016 viser at vi er godt i gang med mer enn 30 000 000 flere kvinner som har fått tilgang til 
moderne prevensjonsmidler siden 2012. Likevel går det for sakte og vi vil ikke nå målene innen 2020 
med dette tempoet. Ifølge Reproductive Health Supplies Coalition sine analyser1 er det et 
finansieringsgap på 437 millioner USD, mellom hva som blei brukt på prevensjonsmidler i 2014 og 
hva det vil koste å innfri FP2020 målet i 2020. Dette betyr en økning i innsatsen i forhold til hva som 
gjøres i dag.  
  
Av de 225 millionene kvinner som ikke får tilgang til prevensjonsmidler lever en stor andel i områder 
med konflikt eller naturkatastrofer. Humanitære intervensjoner overser ofte behovet for tilgang til 
seksuelle og reproduktive helsetjenester. Undersøkelser gjennomført av Human Rights Watch2 viser 
at kvinner og jenter i området Southern Kordofan i den sørlige delen av Sudan, hverken har tilgang på 
prevensjonsmidler og eller muligheter til å få kvalifisert helsehjelp hvis de får komplikasjoner under 
graviditet eller fødsel. De få dataene som finnes viser til en signifikant høyere svangerskapsrelatert 
dødelighet i disse konflikt-områdene sammenlignet med andre deler av Sudan, hvor det har vært en 
markant nedgang.  
 
På tross av de mange utfordringene ved å gi humanitær bistand, er det stadig flere undersøkelser 
som viser at det både er fult mulig og kostnads effektivt å tilby familie planleggingstjenester i kriser. 
Det er i tillegg en nøkkelfaktor for å nå nasjonale mål for tilgang til prevensjonsmidler og 
bærekraftsmålene.  

                                                           
1 
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Global_Contraceptive_Commodity_Gap_Analysis_20
16.pdf  
2 https://www.hrw.org/report/2017/05/22/no-control-no-choice/lack-access-reproductive-healthcare-sudans-
rebel-held  
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She Decides initiativet viste et sterkt engasjement og vilje blant stater, multilaterale aktører og 
sivilsamfunn til å øke innsatsen for kvinner og jenters rettigheter og likestilling, for tilgangen til trygg 
og lovlig abort, helsetjenester og prevensjonsmidler. Vi er glad for det norske engasjementet her og 
økningen på 117 millioner nok til dette arbeidet i 2017. Vi er enig i, slik du selv nevnte under She 
Decide seminaret på Litteraturhuset 22. mai, at Norge har et ekstra ansvar etter innføringen av 
«munnkurvregelen» og etter at USA har kuttet all støtte til UNFPA. På seminaret understreket du 
også viktigheten av å finne likesinnede land å samarbeide med og å ha et bredt perspektiv på 
arbeidet for SRHR og likestilling. Dette er også vi enig i at er sentralt for at arbeidet skal gå fremover 
og ikke risikere at enkelte grupper eller deler av rettighetene blir utelatt.  
 
Tilgangen på prevensjonsmidler for kvinner og jenter i og utenfor konflikt og kriser er sentral for å 
oppnå grunnleggende rettigheter til bl.a. helse, skole og deltagelse i samfunnet. Samtidig er kvinner 
og jenters mulighet til å bestemme over egen kropp avhengig av en bred tilnærming til helse og 
rettigheter. Tilgangen til seksuelle og reproduktive helsetjenester, trygg og lovlig abort, god og 
relevant informasjon og et likestilt samfunn som ikke diskriminerer på bakgrunn av kjønn eller 
seksuell orientering er grunnleggende.  
 

• Vi ber deg derfor om å uredd løfte viktigheten av bredden i SRHR i det kommende FP2020 
Summit i London 11. juli. Norge er kjent for å ha en sterk integritet når det gjelder SRHR, 
kvinners rettigheter og likestilling og ikke-diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering 
og kjønnsidentitet. London møtet er nok en mulighet til å underbygge dette.  

 

• Vi håper også Norge vil bruke denne anledningen til å annonsere en videre styrking av 
innsatsen for «She Decides», både når det gjelder økonomisk støtte til lokale organisasjoner 
så vel som internasjonale initiativ og strategisk samarbeid. Analysene viser et stort 
finansieringsgap for å dekke behovet for prevensjonsmidler, og de pågående kuttene fra USA 
vil ytterligere svekke arbeidet for SRHR i en rekke land de neste årene. Ditt engasjement på 
dette området har ført til en avgjørende prioritering av Norges innsats. London Summit er 
anledningen til å vise at Norge legger ytterligere handling bak ordene og bidrar til et felles 
løft for kvinner og jenter, prevensjonsmidler og SRHR.  

 
Vi som sivilsamfunn til å fortsette å dokumentere konsekvensene av restriksjoner og mangel på 
seksuelle og reproduktive rettigheter for kvinner og ungdom, vi vil fortsette vår programvirksomhet 
og vår felles innsats for å bedre de politiske og juridiske forutsetningene. Vi ser fram til et fortsatt 
godt samarbeid med deg og norske myndigheter for å nå målsetningene i de nye Bærekraftsmålene, 
herunder målsetningen i FP2020, og å bidra til at alle kvinner og jenter skal kunne si - jeg bestemmer 
over min kropp og mitt liv! 
 
Vi ønsker statssekretæren et godt FP2020 Summit. 
 
Vennlig hilsen 
 

                                   
 

 


